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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SOFTWARE DE GESTIÓ
D’EXPEDIENTS PERSONALS DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE
CAMBRILS
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1
Introducció
El present document fixa les condicions de la licitació pel manteniment integral del software de
gestió d’expedients personals que l’Ajuntament de Cambrils disposa al servei de Serveis Socials.
2
Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és garantir el manteniment integral del software de gestió
d’expedients personals de Serveis Socials.
L’any 2011 el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Cambrils, donant resposta a la necessitat
d’un Sistema d’Informació, que ens permetés gestionar, organitzar i planificar el Servei, és va
implantar l’IntraBSoc.
La finalitat de l’eina és la gestió global de la informació del servei, facilitant la gestió i l’explotació de
la informació.
Les serves principals funcionalitat, són:
- Sistematitzar la recollida i tractament de la informació relativa a l’expedient d’intervenció
- Disposa d’un magatzem de dates amb tota la informació relativa a la història social de cada
persona.
- Facilita l’organització i coordinació dels diferents perfils professionals
- Agilitza i automatitza els processos d’extracció de la informació
- Permet vincular-se amb la plataforma de gestió d’expedients
Aquest servei de suport ha de proporcionar les mesures necessàries per a que el sistema no deixi de
funcionar o minimitzar el temps que aquest no presta el servei. Per tal, es requereix un servei de
suport anual que faciliti el correcte manteniment del sistema software i que resolgui les incidències
esdevingudes durant el període contractat.
Es consideraran per part del contractista un conjunt de serveis associats al manteniment del present
contracte:


Manteniment preventiu : Totes aquelles accions encaminades a salvaguardar evitar una
degradació / obsolescència del programari així com de les seves funcionalitats i prestacions
(rendiment, seguretat, usabilitat, etc).



Manteniment correctiu : S’hi engloben totes aquelles accions, recursos i serveis encaminats
a reparar incidències i/o errades presentades en totes les seves formes i situacions en
l'àmbit del serveis prestat i gestionat. En caldrà tant la detecció de problemes, la
identificació de la gravetat i el suport total per solucionar-lo i restablir tots els danys i
implicacions de la incidència i/o errada.



Manteniment adaptatiu : Totes aquelles accions, desenvolupaments i adaptacions i
evolucions del maquinari i programari que permetin al sistema adaptar-se a necessitats
específiques derivades del compliment de la normativa legal .
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Suport: Posar a disposició els recursos humans i tècnics que permetin donar servei
d’assistència per esmenar les incidències detectades. També inclou la resolució de dubtes
dels diferents usuaris del sistema: operadors, administradors, tècnics, etc. de l’Ajuntament
de Cambrils.
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Aquest servei de manteniment no inclou manteniment perfectiu que inclogui la implementació de
noves funcionalitats no incloses al software desenvolupat.

3
Clàusules generals
Formen part del contracte els següents serveis:
Actitud proactiva: l’adjudicatari haurà, entre d’altres, informar de nous productes i serveis que
poden ser d’interès municipal i dur a terme accions proactives tant de manteniment preventiu com
correctiu.
Aspectes lingüístics: l’adjudicatari haurà d’estar al reglament d’ús del català de l’ajuntament.
Interacció amb l’Ajuntament o Organismes Autònoms: el responsable del contracte determinarà
quines persones, físiques o jurídiques, estan autoritzades a realitzar peticions a l’adjudicatari.
Comunicació d’actualitzacions: l’adjudicatari haurà de comunicar qualsevol canvi de versió o
actualització de programari en producció abans de realitzar-la, si no és a petició municipal.
Qualsevol actualització, excepte casos de força major, haurà d’aprovar-se prèviament per
l’ajuntament.
Transferència del coneixement: Durant l’execució del contracte, el contractista es compromet en
tot moment, a facilitar al personal de Noves Tecnologies i Serveis Socials de l’Ajuntament de
Cambrils, la informació i documentació que aquesta sol·liciti.
4
Autoritzacions i llicències
Si el contractista ha d’utilitzar materials, procediments o equipament sotmès a la propietat industria
o intel·lectual haurà d’obtenir prèviament les cessions, els permisos i les autoritzacions necessàries
dels seus legítims titulars i serà al seu càrrec el pagament dels drets i les indemnitzacions que
corresponguin.
L’adjudicatari és el responsable de qualsevol reclamació relativa a la propietat industrial i
intel·lectual dels materials, procediments o equipament utilitzat en el treball, i haurà d’ indemnitzar
a la corporació per tots els danys i perjudicis que la interposició de les reclamacions pugui ocasionarli.
El sistema de gestor d’expedients de persones implantat actualment al departament de Benestar
Social de l’Ajuntament de Cambrils és IntrBSoc. Es per aquest motiu, que els licitadors han de
diposar d’accés al codi font i a l’estructura de la base de dades. En la seva oferta, caldrà que aportin
certificat indicatiu que l’empresa és la fabricant de l’aplicació o distribuïdora oficial autoritzada
pel/la fabricant o document indicatiu de disposa d’autorització per part de l’empresa fabricant i
desenvolupador del software per realitzar tasques de manteniment, millores i personalitzacions al
software.
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Cas de no tenir accés al codi font per dur a terme modificacions i/o millores en el programari i el
coneixement necessari sobre la estructura de la base de dades, no es podrà dur a terme l’objecte
del contracte. Per tant, l’accés al codi font i el coneixement de la estructura de la base dades
resultaran condició essencial d’execució del contracte.

5
Seguretat
La seguretat del sistema vindrà definida amb l’establert en el Reial Decret 3/2010, pel qual s’aprova
l’Esquema Nacional de Seguretat. Es valorarà la certificació en l’ENS.
En cas que l’ajuntament ho sol·liciti, l’adjudicatari haurà d’identificar els treballadors (nom, cognom i
DNI) que accedeixin a instal·lacions o sistemes informàtics municipals (incloent allotjaments
externs). L’adjudicatari serà responsable de les seves credencials d’accés i haurà de sol·licitar un
canvi de credencials quan aquestes puguin estar en possessió d’externs a la seva organització (per
finalitzacions de contracte, per exemple).
L'empresa adjudicatària no difondrà cap tipus de codi d'accés o qualsevol altre tipus d'informació
que pugui facilitar l'entrada als sistemes de l’Ajuntament, així com a no fer un ús incorrecte dels
permisos i privilegis que es concedeixin al seu personal per a l'execució d'aquest contracte.
6
Protecció de dades
En el cas que la prestació dels serveis, suposi la necessitat d’accés a dades de caràcter personal, el
contractista, com a responsable del tractament, queda obligat al compliment de la Llei 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en endavant LOPDGDD,
a més de qualsevol altra normativa aplicable i vigent sobre la Protecció de Dades de caràcter
personal, que pugui donar-se durant l’execució del present contracte.
L’adjudicatari/ària respondrà per tant, de totes les infraccions en que podria incórrer en el cas que
destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un tercer, o en general, les utilitzi de
forma irregular, així mateix quan no adopti les mesures corresponents per l’emmagatzematge i
custòdia dels mateixos. A tal efecte, s’obliga a indemnitzar a la corporació municipal, per qualsevol
dels perjudicis que sofreixi directament o per tota reclamació, acció o procediment, que porti la seva
causa per incompliment o compliment defectuós per part de l’adjudicatari/ària del disposat tant en
el contracte com en la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
L’adjudicatari/ària únicament tractarà les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés
conforme a les instruccions municipals i no els aplicarà o utilitzarà amb una finalitat diferent a
l’objecte del contracte, ni les comunicarà, ni tant sols per la seva conservació, a d’altres
persones/tercers.
L’adjudicatari/ària caldrà que adopti les mesures tècniques i organitzatives necessàries que
garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, atès que els elements tecnològics objecte del contracte hi seran
exposats així com l’acció humana. A aquests efecte l’adjudicatari/ària caldrà que apliqui els nivells
de seguretat que s’estableixen al Real Decret 1720/2007 d’acord a la naturalesa de les dades que
tracti, sempre i quan no s’oposi o resulti incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la present
LOPDGDD.
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Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a
l’objecte del contracte i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter
personal i s'obliga a tractar les dades a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present
contracte d'acord amb les instruccions dictades per l’Ajuntament de Cambrils, sense que en cap cas
les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquell compliment, ni comunicar-les, ni tan
sols per a la seva conservació, a d'altres persones, i tindrà de conformitat amb la normativa aplicable
en matèria de contractació la consideració d’encarregat del tractament.
L'adjudicatari/ària/ària manifesta que té implantades les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tindrà accés en
ocasió de l’execució del present contracte, tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

7
Confidencialitat
L’empresa adjudicatària queda expressament obligada a mantenir absoluta confidencialitat i reserva
sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del compliment del contracte, especialment
les de caràcter personal, que no podrà copia o utilitzar amb una finalitat diferent que la que té com
objecte el present contracte, ni tampoc cedir a altres ni tan sols a efectes de conservació. El deure
de secret inclou als components tecnològics i mesures de seguretat tècniques implantades en els
mateixos.
L'adjudicatari/ària serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per
part del personal al seu càrrec. Així mateix, s'obliga a aplicar les mesures necessàries per a garantir
l'eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant
en el desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l'adjudicatari/ària és compromet a destruir amb els garanties
de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per l'Ajuntament, així com qualsevol
altra producte obtingut com a resultat del present contracte.
L’empresa adjudicatària es comprometrà a la no difusió de cap tipus de codi d’accés o qualsevol
altre tipus d’informació que pugui facilitar l’entrada als sistemes de l’Ajuntament, així com no fer ús
incorrecte dels permisos i privilegis que es concedeixin al seu personal per l’execució d’aquest
contracte.
L’empresa adjudicatària serà la responsable de la seguretat del servei, mantenint el sistema
actualitzat i degudament administrat per evitat qualsevol tipus d’amenaces o atacs per elements
externs o interns.
L’empresa adjudicatària es farà responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar a l’Ajuntament
o a qualsevol tercer degut a l’incompliment de qualsevol de les condicions esmentades.
Durant la fase d’implantació i manteniment l’adjudicatari/ària, i l’empresa o empreses
subcontractades, tindran la consideració d’encarregats del tractament i hauran de donar
compliment a tota la legislació aplicable, i especialment a les següents disposicions:



Esquema Nacional de Seguretat (ENS) Reial Decret 3/2010, de 8 de gener.
Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals
(LOPDGDD).
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Acords de Nivell de servei i penalitzacions
A efectes dels acords de servei es considera:
-
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-

-

-

9

Incidència: interrupció o disfunció en els serveis que doni lloc a la inoperativitat del sistema
Temps de resposta: temps transcorregut des de l’avís fins que comencen les accions
correctives.
Temps de resolució: temps transcorregut entre l’avís de la incidència fins que el servei torna a
estar en perfecte estat de funcionament.
Horari laboral segons l’Ajuntament de Cambrils de 08:00h a 15.00h.
Un dia laboral s’entén transcorregut en 8 hores d’horari laboral.
Un dia natural s’entén passades 24 hores.
Una setmana: s’entén transcorreguts 7 dies naturals.
Fallada lleu s’entendrà per incidència normal o lleu aquelles que entorpeixin el treball de
l’usuari sense provocar cap parada. Les que impliquin algun mal funcionament d’algun
component, però sempre sense provocar parada de la solució
Fallada greu s’entendrà per incidència greu a caigudes de la solució intermitents i repetides,
caigudes de rendiment que provoquin la parada del desenvolupament de les tasques de l’usuari
o mal funcionament parcial de la solució.
Fallada molt greu: s’entendrà per incidència molt greu aquelles que són greus i a més afecten
molt significativament a l’usuari final de la corporació. Per tant, parada i mal funcionament
total de la solució.
Quota: es refereix a la quota mensual, si no s’indica el contrari.
Acords de nivell de servei
L'adjudicatari haurà de complir com a mínim els acords de nivells de servei proposats (SLA)
d’acord a les penalitzacions previstes, en cas d’incompliment.
PARÀMETRE

SLA SOL·LICITAT

Temps màxim resolució d’una <= 4 dies laborables
incidència lleu
Temps màxim resolució d’una <= 2 dies laborables
incidència prioritat greu
Temps màxim resolució d’una <= 6 hores
incidència prioritat molt greu
Temps màxim d’execució del <= 12 mesos
manteniment preventiu
 Tots aquests paràmetres s’entenen que hauran de ser assumits per l’adjudicatari a excepció
dels casos no imputables per mal ús, manipulació derivades d’usuaris de l’Ajuntament de
Cambrils.
 Les prioritats de les incidències seran definides pels tècnics municipals designats que
supervisaran el contracte i aquestes prioritats s’establiran abans del inici de la posta en
marxa del sistema.
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10
Penalitzacions
Les penalitzacions degudes a l’incompliment dels nivells de servei es poden aplicar sobre la factura
del mes on ha transcorregut l’incompliment, en mesos posteriors, o sobre la garantia definitiva, si
s’escau. Si no s’indica el contrari, totes les penalitzacions s’aplicaran mensualment fins a la seva
resolució.
Les penalitzacions es poden acumular i combinar, sempre i quan no es sancioni dos cops el mateix
incompliment. En aquest sentit, per exemple, si no es dona resposta en una incidència d’una fallada
crítica en l’SLA acordat i tampoc es resol en termini, el primer mes es sancionarà la suma dels dos
incompliments.
Altrament, atesa la importància temporal del present contracte, es contemplen les penalitzacions
segons faltes lleus, greus o molt greus, segons correspongui, per incompliment dels SLA,
especificades a la taula anterior
 L'acumulació de 5 faltes lleus no resoltes, originarà una falta greu.
 L'acumulació de 5 faltes greus no resoltes, originarà una falta molt greu.
L’import màxim de les penalitzacions és el determinat per l’article corresponent de la LCSP.
11
Resolució de contracte
Sens perjudici del disposat en l’article 211 de la LCSP, respecte als motius de resolució del contracte,
podrà ser motiu de resolució l’incompliment reiterat dels acords del servei indicats per
l’adjudicatari. S’entendrà per incompliment reiterat:
a) L’acumulació de 5 faltes molt greus es considerarà motiu de rescissió del contracte abans de
la finalització prevista.
b) Quan una incidència greu o molt greu no es resolgui en el període d’un mes, excepte casos
de força major degudament justificats.
12
Seguiment del contracte
La corporació indicarà els interlocutors adequats coordinats amb el departament de Noves
Tecnologies i Serveis Socials, si s’escau, per tal d’agilitzar la comunicació i la prestació del servei per
part de l’adjudicatari.
La corporació es compromet a subministrar el màxim d’informació possible pel correcte diagnòstic
d’incidents amb la infraestructura, productes i serveis relacionats amb l’objecte del contracte.
La corporació facilitarà els servidors i les comunicacions amb aquests, necessàries pel correcte
desenvolupament del servei per part del contractista.
Es requerirà que la comunicació entre el servei de suport de l’Ajuntament de Cambrils i el suport
tècnic del contractista sigui coordinada i fluida. Per això, es realitzaran reunions entre ambdues
parts quan qualsevol d’elles les consideri necessàries per al seguiment del servei.
L’Ajuntament de Cambrils, en qualsevol moment de l’execució del contracte podrà demanar
informació a l’adjudicatari de seguiment de les activitats de l'explotació i operació del servei, així
com del compliment dels nivells de servei acordats.
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Addicionalment, amb caràcter trimestral, es realitzarà una reunió de seguiment del contracte (de
forma telemàtica o presencial) per seguir la seva evolució i analitzar la resolució de les incidències
que hagin pogut sorgir en aquest període.

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

13
Inici i durada del contracte
El contracte s’iniciarà, en tot cas, després de la formalització del contracte i tindrà una durada d’un
any. Aquest es podrà prorrogar anualment i fins un període màxim de 4 anys.
14
Actualització del programari
S’inclouen les adaptacions per canvi de normativa legal aplicable. En cas que durant la vigència
d’aquest contracte es publiquin noves disposicions legals d’obligat compliment per les corporacions
locals, l’adjudicatari adaptarà el programa informàtic actual sense cost econòmic.
15
Estat actual del sistema
Des de l’any 2011, el departament de Serveis Socials utilitza la solució IntraBSoc per a la gestió
d’expedients personals del mateix departament.
16
Execució
Aquest manteniment es durà a terme accedint directament a servidors de l’Aj. de Cambrils, prèvia
autorització expressa pel departament de Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Cambrils i seguint
els requeriments de seguretat requerits per l’equip tècnic.
El manteniment inclourà l’actualització de software, incloses les actualitzacions de producte
disponibles, manteniment legal (cada cop que es publiquin noves disposicions a la web d’obligat
compliment, l’adjudicatari desenvoluparà les adaptacions pertinents en el producte i posarà a
disposició de l’Entitat les versions adaptades), manteniment correctiu (es corregiran les incidències
o errors en el producte que impedeixin o afectin a l’ ús normal de l’aplicació) i revisió i correcció de
possibles inconsistències en les dades provocades per un incorrecte funcionament de qualsevol dels
mòduls del producte, o en el seu cas, derivada de migracions de dades.
17
Propietat de la informació
Totes les dades i documents originats de l’activitat, gestió i operació municipal amb la solució, són
propietat de l’Ajuntament de Cambrils, i no es podrà lliurar, cedir, reproduir, alterar o eliminar sense
consentiment previ i explícit per part de la Corporació i degudament evidenciat.
18
Devolució del servei
L’adjudicatària caldrà que garanteixi la portabilitat i devolució del servei, en els següents termes i
condicions:
Finalització del servei i portabilitat del sistema i/o informació
L’adjudicatària s’obliga, a la finalització del contracte i/o qualsevol circumstància de modificació del
mateix, a lliurar tota la informació a l’Ajuntament en el format que es determini, com poden ser
còpies de seguretat de les màquines virtuals o bases de dades i documents, incloent a documentació
sobre l’estructura de les bases de dades i que siguin accessibles en format obert, de manera que
l’Ajuntament pugui habilitar els serveis en els seus propis sistemes o bé traslladar-los a un/a altre/a
proveïdor/a dels serveis.
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Complementàriament, lliuraments de la informació total o parcial mitjançant còpia de la base de
dades o formats electrònics oberts i compatibles, quan l’Ajuntament estimi oportú durant l’execució
del present contracte.
Aquesta portabilitat serà sense cap cost addicional per l’Ajuntament de Cambrils, inclourà la
informació de sobre l’estructura de la base de dades que disposi l’adjudicatari i es realitzarà en el
termini més breu possible, màxim 30 dies naturals, i amb el menor impacte en el servei per als
usuaris/es, garantint en la transició la integritat de la informació, configuració i parametrització del
servei i sense cap cost addicional.
Entre els possibles esdeveniments que puguin motivar aqueta finalització es troben, entre d’altres,
la pròpia finalització del contracte, l’incompliment dels acords de nivell de servei, la intervenció no
autoritzada o no adequada d’algun subcontractista o la modificació unilateral per l’adjudicatària de
les condicions de servei.
Destrucció de la informació
Una vegada comunicada formalment per l’Ajuntament la completa reversió del servei en els termes
descrits en l’apartat anterior, però no abans, l’empresa adjudicatària del servei procedirà, en un
termini no superior a 5 dies hàbils, a esborrar/destruir tota la informació emmagatzemada relativa a
la prestació del servei, excepte aquella que hagi de mantenir per qüestions legals i només durant el
termini fixat per la legislació vigent.
L’empresa emetrà els corresponents certificats a l’efecte d’acreditar l’execució de les operacions
d’esborrat/ destrucció de la informació.
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Facturació
Es realitzarà de forma mensual fixa. La facturació caldrà que s’emeti en format factura-e i es
presentarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils (https://seu.cambrils.cat) mitjançant
punt general d’entrada de factures eFACT.
A Cambrils, en la data de la signatura electrònica.
[Firma01-01]
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