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1

INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest document és proporcionar als licitadors les instruccions que han de seguir en la
presentació de l'oferta tècnica i econòmica per l’adquisició i serveis d’instal·lació, migració,
implantació, operació i explotació, suport, manteniment i evolució d’una plataforma integral i
integrada de gestió i tramitació electrònica, atès que l’Ajuntament d’Amposta té com objectius que la
ciutadania, professionals i empreses disposin dels millors serveis públics i garantir una gestió de
qualitat oferint la major transparència, accessibilitat i reutilització de la informació.
L'Ajuntament d’Amposta s'ha fixat objectius per assolir un nou model per la transformació de
l'organització per a una millor gestió municipal i millorar els serveis que es presten als ciutadans i a
la vegada acomplir el marc legal en relació a l'administració electrònica.
Per tant, la motivació per part de l'Ajuntament a l'impuls de l’actualització i transformació

es

fonamenta sobre 2 eixos principals:


Transformació dels sistemes de gestió corporativa, amb l’objectiu de :
o

Assolir un nou model de gestió a la Corporació incorporant el cicle de millora contínua i una
major agilitat en la prestació dels serveis públics.

o

Assolir un nou model de gestió de la informació orientat a la data única, integrat i integral,
que promogui una visió global i una gestió transversal que permeti prestar serveis públics
de forma més àgil i eficient.

o

Assolir la reutilització de la informació i documents en tots els àmbits de la gestió municipal,
a la vegada que interoperar amb d’altres agents externs (administracions locals, autonòmica,
estatal, col·legis professionals, etc).

o

Dotar de nous sistemes i instruments aquells àmbits de la gestió municipal que no en
disposen així com promoure els serveis proactius mitjançant anàlisi de dades i prescripció
de serveis i assolir actuacions administratives automatitzades com elements d’eficiència.

o

Afavorir l’obertura de la Corporació, vers al nou paradigma de Govern Obert; obrir per
defecte la corporació mitjançant transparència activa i dades obertes, des d’origen de la
planificació, producció i avaluació administrativa, de forma automatitzada i sostenible.

o

Assolir l’acompliment del marc normatiu actual i l’adequació permanent a futur.

o

Disposar d’uns serveis de suport, manteniment i evolució que permetin assegurar el
correcte funcionament, evolució a noves versions i actualitzacions motivats per canvis
normatius i tecnològics.

o

Afavorir i millorar els canals d'informació i relació a la ciutadania, als òrgans municipals, a la
direcció, als gestors i a la resta d'administracions.
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Transformació del model tecnològic basat en:
o

Modernització i consolidació tecnològica, incorporant el model de “Cloud Computing”, amb
la creació d’un cloud privat per a l’Ajuntament d’Amposta

o

Aprofitar les millores tecnològiques, presents i futures del mercat

o

Eficiència i transformació dels models de serveis de Tecnologies de la Informació i
Comunicació (endavant TIC), obtenint més i millors prestacions amb els mateixos recursos
econòmics.

o

Dedicar els recursos humans de l’Ajuntament d’Amposta a la prestació de serveis de major
valor i impacte a negoci i ciutadania.

Per tant, es tracta d’un projecte “claus en mà” que incorpora tant l’adquisició de tot el necessari per
implantar un sistema integral i integrat de gestió de la informació municipal com d’administració
electrònica, així com els treballs i serveis de consultoria, instal·lació, migració, parametrització,
implantació i formació necessaris per a la seva entrada en servei i el seu posterior suport,
manteniment i evolució, per a adaptar-se de forma contínua als nous contexts socials, legals i
tecnològics.

2

ANTECEDENTS

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic regulen aspectes bàsics de la
utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre
administracions públiques i en la relació entre les administracions públiques i ciutadans i
l'Ajuntament ha d'adaptar-se a aquests nous reptes i dotar-se de les eines necessàries per garantir
els drets i complir amb les obligacions que emanen del nou marc normatiu.
Per tant, venen a configurar un escenari en el que la tramitació electrònica esdevé l’actuació
habitual de les Administracions, tant en la gestió interna com en la relació amb la ciutadania i amb
d’altres administracions.
Amb les seves entrades en vigor, es configura una “Administració sense papers basada en un
funcionament íntegrament electrònic”. Per tant, comporta la necessitat de transformar l’entorn
actual de treball a la corporació. Pel que fa a l’ús dels mitjans electrònics, cal ressaltar:


Els drets de les persones, com els drets i deures dels interessats en els procediments
administratius, a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques



L’exercici dels drets dels interessats mitjançant representació i, conseqüentment, el registre
electrònic d’apoderament.



Els sistemes de signatura electrònica admesos i l’ús dels mitjans d’identificació i signatura en la
relació amb la ciutadania i en el procediment administratiu.
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Els aspectes relatius a les sol·licituds, la compareixença de les persones, les notificacions amb
mitjans electrònics.



L’Emissió de documents i les seves còpies i, també, els documents lliurats pels interessats a
l’administració.



L’Expedient i l’arxiu electrònic



Dret dels ciutadans a no aportar documentació elaborada per l’Administració i que estigui a la
seva disposició, fent efectiu el dret que ja contemplaven la Llei 30/1992 i la Llei 11/2007, amb la
integració amb les plataformes d’interoperabilitat i/o intermediació de dades i documents.



El dret dels ciutadans a ser assistits en l’ús dels mitjans electrònics en la seva relació amb
l’Administració i la creació del Registre de Funcionaris habilitats.



Garantir el dret a la informació i a la transparència.

En aquest sentit l’Ajuntament d’Amposta va realitzar prèviament una consulta al mercat per tal de
poder determinar quines son les diferents possibilitats existents així com poder obtenir un major
coneixement per tal de poder definir les prescripcions d’aquest plec tècnic.

2.1

Situació actual

L’Ajuntament d’Amposta disposa actualment d’un conjunt de solucions departamentals de diferents
fabricants i algunes de desenvolupament propi.
Els sistemes de gestió corporatius i bases de dades amb els que compta son els següents:


Nucli d’aplicacions TAO 2.0 (inclou seguretat, gestió d’usuaris i altres serveis comuns)



Bases de dades de tercers i de territori TAO



Registre d’entrada i sortida de documents de desenvolupament propi (client-servidor)



Gestió del padró d’habitants GtWinPob TAO 1.0 (client-servidor)



Sistema de comptabilitat pública SICAP TAO 1.0 (client-servidor)



Signatura electrònica de factures en portasignatures TAO 2.0



Sistema de gestió de l’inventari municipal TAO



Sistema de gestió tributària i recaptació GtWin TAO 1.0 (client-servidor)



Recaptació executiva avançada TAO 1.0 (client-servidor)



Configurador de mapes eMAP Studio de TAO



Visualitzador de mapes eMAP Viewer de TAO



Gestor d’aplicacions territorials eMAP GAT de TAO



Gestió d’ocupació de la via pública ViaMAP de TAO



Sistema de gestió de torns d’atenció i cita prèvia Quenda de Plexus



Programa per a la confecció de nòmines A3NOM



Programa per a la gestió del temps d’SPEC



Bases de dades de gestió departamentals de desenvolupament propi (client-servidor)
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Sistema de gestió de videoactes de SEMIC.



Repositori documental Alfresco Community 5.2



Servidor d’aplicacions WildFly 10.1



Motor de base de dades Oracle 12c R2

El grau d’interoperabilitat és:


FACe per a factura electrònica



Servei de volants d’empadronament de l’AOC

Aquest model ha vingut motivat per haver anat incorporant al llarg dels anys de diferents solucions
de programari, que han possibilitat donar respostes concretes a les necessitats puntuals de cada
àrea, però amb un baix nivell d’integració. Això provoca:


Baixa qualitat de les dades; manca depuració, normalització, unificació, etc.



La informació no és compartida, ni verticalment ni horitzontalment en els diferents àmbits de
gestió de l’Ajuntament.



Elevat cost tècnic, econòmic i de manca de garanties per la implantació de l’administració
electrònica integral i integrada en tots els seus components i àmbits de gestió municipal.



Elevats costos de manteniment i evolució, tant tècnics com econòmics, a la vegada que poca
agilitat per l’assoliment, en temps i forma, de nous requeriments legals.

Per tant, és imprescindible evolucionar cap a un nou model basat en un sistema integral de gestió
que permeti el tractament integrat de les bases de dades municipals, la millora de les diferents
aplicacions, la transformació de la gestió amb la implantació de l’expedient electrònic únic i la
millora dels serveis públics electrònics (seu electrònica, carpetes electròniques, serveis directes, etc.)
que permeti garantir tant el marc normatiu així com el relacional i de digitalització per oferir als
usuaris de l’Ajuntament, als ciutadans i empreses l’accés a la informació i al tractament per mitjans
electrònics.

3

NOU MODEL

El nou model persegueix l’homogeneïtzació i la transversalitat de la gestió de la informació, que en
el nou context digital en el que ens trobem submergits, s’aconsegueixi :


La fluïdesa del coneixement per tot l’Ajuntament mitjançant el principi de dada única i de
reutilització de la informació així com afavorir l’experiència d’usuari.



Millorar i ampliar els serveis públics electrònics de forma que :
o

Siguin digitals extrem-extrem

o

Siguin serveis “consumibles” en mobilitat

o

L’obertura per defecte de dades i documents des de l’origen de la producció administrativa,
de forma automatitzada
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o

Serveis proactius i personalitzats.

Tot plegat dirigit a aconseguir eficàcia i eficiència en la provisió dels serveis públics aportant valor i
millorant, tant la gestió municipal com la relació i l’obertura de l’Ajuntament a la ciutadania.
Per tant, l’escenari actual demanda el replantejament cap a un model que construeixi la gestió sobre
una base sòlida d’informació de base, ciutadà-cèntrica, data-cèntrica, integral i que garanteixi, ja de
partida, plena integració entre els seus subsistemes i oberta per interoperar amb d’altres sistemes i
serveis de tercers i d’altres administracions, amb capacitat i agilitat d’adaptació al dinamisme de la
corporació i amb els serveis de relació amb la ciutadania més fàcils, àgils, usables i més proactius.

4

OBJECTE DEL CONTRACTE

Amb la present licitació, es desitja assolir l’adequació tecnològica de l’Ajuntament que possibiliti la
plena implantació d’un sistema de govern digital, transparent i obert, que pugui donar resposta
als drets i deures de la ciutadania de forma més eficaç, eficient, àgil i proveint uns serveis més
proactius i personalitzats que aportin un major valor públic.
L'objecte d'aquest contracte és el subministrament d’un sistema de gestió integral i integrat
que inclogui plataforma de tramitació d’expedients electrònics, en cloud privat en mode
“aplicació com a servei” (“Software as a Service” o SaaS), així com els serveis de consultoria,
migració, implantació, parametrització, desenvolupament, si escau, posada en marxa,
formació, suport i manteniment. Per tant un projecte “claus en mà”.
Aquest inclou:


L'adquisició dels productes i llicències necessàries, si s'escau, que formen la solució.



Provisió, administració, operació, manteniment i evolució del Cloud privat que allotgi la solució
per a l’Ajuntament.



Els serveis de consultoria, presa de requeriments funcionals, anàlisis tècnic, implantació i
posada en funcionament del programari del projecte, parametrització i customització del
mateix, desenvolupament de les funcionalitats necessàries per tal de complir amb les
necessitats requerides , migracions de dades, plans de proves , plans de formació, reunions de
seguiment i posada en funcionament.



Suport, manteniment i evolució durant tota la durada del contracte per garantir l’adequació i el
rendiment permanent de la solució a les necessitats de l’Ajuntament.

Per tal d’aconseguir una transformació de l’organització, a més de focalitzar-se en eines i solucions
tecnològiques i de gestió, és tant o més important abordar el canvi cultural de l’organització.
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És per això que el present plec es divideix en dos objectius ben diferenciats que es contractaran
mitjançant lots independents :


LOT 1 – Subministrament i serveis d’implantació, manteniment i evolució d’un sistema integral
de gestió i tramitació electrònica en cloud.



4.1

LOT 2 – Oficina tècnica de Transformació Digital

LOT 1 - Subministrament i serveis d’implantació, manteniment i evolució d’un
sistema integral de gestió i tramitació electrònica en cloud

L’objecte del present lot és poder disposar d’un sistema d’informació de govern que permeti
l’optimització de processos, l’accés i compartició de la informació entre tots els components de
l’organització, eliminant dades i operacions innecessàries i concebut i implantat sobre els principis
d’obertura,

reutilització,

interoperabilitat,

escalabilitat,

eficiència,

mobilitat,

sostenibilitat

i

d’adaptació constant al context dinàmic de la societat i de l’Ajuntament.

Model conceptual del sistema integrat, integral de gestió i tramitació electrònica

Aquest ha de permetre disposar d’una solució que permeti :


Construir un nou model sobre els fonaments de dada única.



Construir de forma modular i integrada, des d’un inici, els sistemes de gestió de les diferents
àrees de negoci.



Compartir i reutilitzar la informació, tant verticalment com horitzontalment dins de l’Ajuntament.



Interoperar amb d’altres sistemes i serveis d’agents externs.
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Obrir l’Ajuntament a la ciutadania, des de l’origen de la producció administrativa, de forma
automatitzada i eficient, oferint serveis “selfservice” directes sense la intervenció dels empleats
municipals i abordant el nou paradigma de Govern Obert.



Homogeneïtzar i afavorir l’experiència d’usuari, tant d’empleat públic amb les eines de treball
així com pel ciutadà en la relació mitjançant els canals electrònics.



Agilitat en l’adaptació de l’Ajuntament als nous reptes normatius, tecnològics, econòmics i
socials, centrant-se en el negoci i valor públic.

Per tant, el present lot contempla el subministrament i serveis per a l’Ajuntament, de tots els
elements, tant tecnològics, logístics, jurídics i organitzatius necessaris per:


Provisió i serveis d’allotjament i execució de tota la solució a una plataforma “Cloud” Privada per
a l’Ajuntament.



Subministrament i implantació d’un sistema integral i integrat de gestió i tramitació electrònica
així com dels serveis públics electrònics i sistemes en mobilitat que permetin afavorir i millorar
la relació de la ciutadania, empleat públic i càrrecs electes amb l’Ajuntament.



Serveis de migració de dades i documents des dels actuals sistemes i bases de dades
municipals.



Serveis d’implantació, parametrització i configuració per a l’adequació de la solució a les
necessitats de l’Ajuntament.



Serveis de formació tant per a usuaris com per a tècnics del Servei TIC.



Serveis d’acompanyament a la posada en marxa.



Serveis d’operació i explotació de la solució per un període determinat.



Serveis de suport, manteniment i evolució de tots els elements que conformen la solució lliurada
per la durada del contracte.

4.1.1 Plataforma Cloud Privada
Al LOT 1 es contempla la provisió d’infraestructura, comunicacions i serveis d’una plataforma
tecnològica independent de la que actualment disposa en propietat l’Ajuntament que permeti
implantar tots els components que conformin la solució així com garantir una capacitat, escalabilitat
i rendiment òptims en el seu ús, tant per als empleats municipals, els regidors així com per a la
ciutadania. Així mateix ha de permetre l’adaptació i adequació a les tecnologies existents en cada
moment.
Aquesta necessitat ve donada per requerir més capacitat computacional i d’emmagatzematge que
l’actual, de la migració conceptual a un model purament de serveis respecte la tecnologia així com la
necessitat d’assegurar una alta disponibilitat i disposar d’un pla de recuperació davant desastres
(Disaster Recovery).
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4.1.2 Sistema integrat i integral de gestió
El sistema a implantar ha d’estar format pels següents components:
●

Nucli del sistema que inclogui la gestió de :
o

Bases de dades de persones (tipus, mitjans de contacte, etc), territori (vialer, tramer, etc),
documents (quadre de classificació, tipus, models, orígens, documents reutilitzables, etc) i
d’actius.

o

Gestió de consentiments de tercers respecte a serveis i usos de les dades i documents.

o

Gestió de l’organització; estructura organitzativa.

o

Gestió

d’interlocutors

interns,

persones,

usuaris,

rols

competencials

associats

a

funcionalitats dels diferents components de la solució i al mòdul d’organització.
o

Autoritzacions i seguretat dels diferents components de la solució.

o

Sistema d’auditoria i traçabilitat, tant pels esdeveniments del sistema com de la interacció
dels usuaris amb el sistema de gestió i tramitació electrònica.

●

Sistema que permeti implantar un model de gestió a l’Ajuntament, permetent l’entrada, gestió,
seguiment i control de plans i programes així com els mecanismes d’avaluació, basat en
indicadors, que permetin la millora contínua i el rendiment de comptes, tant internament com a
la ciutadania.

●

Sistema d’informació i d’atenció al ciutadà que permeti proveir informar, assistir als ciutadans en
la presentació i tramitació de les sol·licituds de forma multicanal, així com obtenir un visió
holística (360º) d’un ciutadà o d’un domicili.

●

Cita prèvia, tant de gestió per part de l’empleat públic així com el de petició telemàtica per part
del ciutadà a través dels canals i serveis públics electrònics.

●

Gestió del padró municipal d’habitants, que substitueix l’actual, així com la comunicació
electrònica amb altres ens.

●

o

Serveis directes a Carpeta Ciutadà/Empresa

o

Conjunt d’API’s obertes per permetre integracions i interoperabilitat

o

Sistema d’indicadors de gestió, reporting i quadre de comandament de Població

Sistema de gestió econòmica i comptable, que substitueixi i evolucioni els que es disposa
actualment, i que inclogui:
o

Comptabilitat pública.

o

Elaboració del pressupost.

o

Comptabilitat analítica, de costos.

o

Procediments de subvencions connectats amb la BDNS.

o

Procediment de registre, comptabilització de factura electrònica, i tramitació segons DIR3,
via unitats gestores, fluxos de validació, firma-e i aprovació.

o

Interoperabilitat. Obtenir una solució oberta mitjançant estàndards que permeti interoperar
amb serveis i solucions, tant internes a l’Ajuntament com externes com ara Consorci AOC o
Administració General de l’Estat.
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o

Gestió d’inventari i patrimoni, plenament integrat amb comptabilitat.

o

Procediments de gestió econòmica complets i operatius i integrat amb gestió i tramitació
electrònica d’expedients, també objecte del present plec.

o

Oficina virtual del proveïdor amb els serveis electrònics, tant de consulta com d’actualització
de dades i registre electrònic, relacionats amb proveïdors de l’Ajuntament.

o

Disposar del conjunt d’API’s obertes, bidireccionals i estàndard que permeti l’obertura i
integració de la gestió de econòmica-comptabilitat amb d’altres sistemes i serveis.

o
●

Sistema d’indicadors de gestió, reporting i quadre de comandament de gestió econòmica.

Sistema de gestió del Control Intern, que permeti la gestió integral, eficient i àgil de totes
aquelles actuacions vinculades a l’exercici del control intern que s’hagin de materialitzar de
forma prèvia a la formalització de la corresponent resolució i, addicionalment també, en relació
al control permanent planificat, segons RD 424/2017 i RD 128/2018:
o

L’exercici de la funció interventora en les seves diferents fases

o

L’exercici del control permanent previ, del control permanent concomitant i del control
permanent continu.

o

L’exercici del control permanent planificat, pel que fa a les actuacions derivades de la
normativa d’aplicació.

●

Sistema de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals, que substitueixi l’actual i que
inclou:
o

Gestió tributària, taxes i preus públics. Liquidacions, Autoliquidacions, Padrons.

o

Recaptació voluntària i executiva

o

Gestió de multes, inclòs la captura amb dispositius mòbils, de forma opcional, tot i estar el
servei delegat a l’Organisme autònom de recaptació de la Diputació de Tarragona, que
permeti valorar a l’Ajuntament la possible internalització del servei.

o

Procediments tributaris complets i operatius integrats sobre sistema d’expedient electrònic
comú en tota la solució, incloent procediments d’inspecció i sancionador.

o

Planificació, gestió i execució dels plans d’inspecció tributaria.

o

Oficina virtual del contribuent i de col·laboradors (gestories), amb serveis electrònics de
consulta, modificació de dades directes així com registre electrònic pels tràmits específics
per aquests col·lectius.

o

Pagament telemàtic, integrat amb passarel·la de pagaments que disposi l’Ajuntament.

o

API’s obertes, bidireccionals i estàndard que permeti l’obertura i integració del subsistema
tributari i de recaptació voluntària i executiva.

o

Interoperabilitat amb sistemes externs d’altres administracions, com DGT, TEU, TESTRA,
NOSTRA, OVC, ANCERT (Notaris), Registre de la Propietat, EACAT, eNOTUM, eTAULER, MUX,
VIA OBERTA, etc.

o

Sistema d’indicadors de gestió, reporting i quadre de comandament del servei Tributari i
Recaptació.

●

Sistema de gestió nòmina i de recursos humans:
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●

o

Gestió d’empleats i del cicle de nòmines.

o

Selecció i contractació de personal.

o

Càlcul i seguiment pressupostari.

o

Avaluació de l’acompliment – Gestió per competències.

o

Gestió del temps i maquinari de control horari.

o

Portal de l’empleat.

o

Gestió de la formació.

o

Conjunt de components i elements que permetin la plena integració i interoperabilitat.

o

Sistemes de seguiment i control mitjançant eines de Business Intelligence.

Plataforma integral de gestió i tramitació electrònica d’expedients, que inclou:
o

Catàleg de procediments i tràmits.

o

Registre d’entrada i sortida de documents.

o

Gestor i tramitació d’expedients.

o

Procediments administratius, d’ofici i a instància de part.

o

Execució de processos basats amb diagramació específica i genèrica.

o

Execució de tramitació manual i automatitzada d’expedients.

o

Definició de models i plantilles de documents, genèrics i específics per procediment, que es
puguin personalitzar segons fulls d’estils de l’Ajuntament i que disposaran de dinamisme
segons variables que permetin l’emplenat automàtic en la generació del document.

o

Gestió documental, segons es detalla al present plec i respectant el model de gestió
documental aprovat per l’Ajuntament.

o

Gestió de publicacions (taulers, perfils, butlletins, etc) i control i alertes de terminis.

o

Gestió de resolucions i decrets.

o

Gestió de secretaria -Gestió d’òrgans col·legiats i unipersonals- Comissions informatives,
junta de govern, ple, etc. Gestió i diaris de sessions.

o

Integració amb sistema de vídeo actes que l’Ajuntament disposi.

o

Carpeta virtual per càrrecs electes per a l’accés a la informació de les sessions, tant properes
com històric, així com per la firma-e.

o

Procediments genèrics i específics de tramitació:


Disseny i desplegament generalitzat d’un model d’expedient i tramitació electrònica
basat en procediment administratiu comú.



Procediments específics i adequats a normativa vigent i degudament integrats i
interoperables amb sistemes i solucions d’altres administracions.

o

Arxiu electrònic per a l’emmagatzematge i preservació dels documents electrònics així com
integració amb el servei iArxiu del Consorci AOC.

o

Interoperabilitat amb altres administracions mitjançant plataformes i serveis disponibles
tant els oferts pel Consorci AOC, així com els de l’estat i d’altres ens.
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o

Sistema d’indicadors de gestió, reporting i quadre de comandament de la plataforma de
gestió i tramitació electrònica que permeti avaluar i controlar l’estat dels expedients, temps
de tramitació, detecció de colls d’ampolla, etc.

●

Gestor documental, com a component transversal a tots els mòduls i eines de gestió de la
solució final:
o

Gestió dels documents electrònics.

o

Sistema de firma electrònica avançada i portafirmes comú a tots els subsistemes.

o

Digitalització segura, basada amb

signatura electrònica de segell d’òrgan o compulsa

electrònica mitjançant signatura electrònica del funcionari habilitat.
o

Impressió segura oferint servei de verificació de còpies autèntiques impreses mitjançant
servei en seu electrònica.

o

Generació de còpies autèntiques de documents electrònics originals mitjançant actuació
administrativa automatitzada, fent menció corresponent a còpia autèntica i al codi segur de
verificació.

o

Solució de firma electrònica biomètrica per a la signatura de documents en mobilitat
(empleat públic/ciutadà), amb emmagatzematge i accés de les evidències. Usos per oficines
d’atenció ciutadana o a via pública en aixecament d’actes d’inspecció o en serveis
d’assistència domiciliaria, etc. La solució no estarà limitada en nombre de terminals ni
usuaris.

o

Solució de portafirmes per a la signatura electrònica de documents, tant per escriptori web
des de PC com solució en mobilitat específica mitjançant smartphone i/o tauletes, per perfils
directius així com tècnics i/o regidors, per a poder signar electrònicament els documents en
mobilitat.

o

Repositori documental amb suport empresarial que utilitzi la plataforma de programari
ofertada. Cal garantir la integració amb el motor de la base de dades que suporti la
plataforma ofertada i ofereixi serveis de suport i manteniment sobre la mateixa i disposi de
les API’s obertes i estàndard que permetin integrar i interoperar.

o

Llicències, si s’escau, que permeti l’ús per part de l’Ajuntament sense límit d’entitats, usuaris,
funcionalitats disponibles i capacitat emmagatzematge.

o

L’Ajuntament disposa actualment en funcionament un repositori documental sobre Alfresco.
Caldrà preveure la migració dels documents, amb el seu corresponent CSV, si és el cas, al
nou gestor documental que es lliuri amb la solució, de forma que els documents quedin
vinculats als corresponents registres d’informació que es migrin de la base de dades dels
sistemes de gestió actuals i que seran migrats i substituïts pels del present contracte.

●

Sistema de gestió de notificacions i comunicacions
o

Gestió de notificacions i altra correspondència generada pel sistema, integrat amb els
diferents mòduls de gestió.

o

Control dels processos de notificació pel canal presencial, telemàtic o qualsevol altra que
s’estableixi.
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o

Impressió de documents a notificar tant de forma individual o massiva.

o

Adequat a la legislació vigent en cada moment en matèria de serveis postals i notificacions a
les administracions públiques.

o

Automatització de remissió i retorn d’evidències de notificacions, a i des de serveis externs
de notificació.

o

Disposar del conjunt d’API’s obertes, bidireccionals i estàndard que permeti l’obertura i
integració de la gestió de notificacions i altra correspondència amb d’altres sistemes i
serveis.

o

Integració i Interoperabilitat amb sistemes externs d’altres organitzacions, com SICER, TEU,
BOE, BOPT, DOGC, EACAT, VIA OBERTA, MUX, eNOTUM, NOTIFICA, etc. Aquells que
l’Ajuntament decideixi integrar-se en l’àmbit de la gestió de notificacions i correspondència.
Actualment eNotum i TEU.

o

Sistema d’indicadors de gestió, reporting i quadre de comandament del servei de Gestió de
Notificacions, generades, practicades segons intents, telemàtiques, costos, etc.

●

Seu electrònica, amb el sistema de gestió de continguts i evidències electròniques i integració
amb els sistemes de gestió, que permeti disposar de:
o

Catàleg de tràmits i serveis, i que permetran l’inici de la tramitació electrònica. Interoperable
amb d’altres, com FUE de la OGE, o SIA de AGE.

o

Registre electrònic 24hx7d.

o

Tauler electrònic.

o

Carpetes

electròniques

(ciutadana,

tributaria,

proveïdor,

professionals,

gestors

administratius, entitats, empleat públic, regidor) amb serveis d’informació, tràmits, safates
de posada a disposició de documents i/o expedients, serveis personalitzats (persona física
i/o jurídica, amb o sense representant).
o

Mur de comunicació amb la Corporació, línia directa amb instructor expedient o informador
(OAC), etc.

o

Notificacions electròniques.

o

Biblioteca de documents, tant públics com personals.

o

Integració amb portal de transparència i mecanismes que permetin satisfer els
requeriments legals de transparència, mitjançant publicació automàtica des d’origen (des de
la producció administrativa), evitant redundància de tasques de publicació de continguts.

o

Informació administrativa, com POUM, convocatòries, etc.

o

Normativa municipal, reglaments, ordenances, etc.

o

Conjunt d’API’s obertes i estàndard que permetin la integració i interoperabilitat de les dades
i documents cap a i des de la Seu electrònica.

●

Sistema de provisió de serveis públics proactius en base a l’anàlisi de dades que disposi
l’Ajuntament. Per tant, establint el perfil de candidats a qui prescriure serveis, permetent la
posada a disposició de les dades i documents que permetin accedir al servei públic.

●

Sistema d’anàlisi de dades, indicadors i quadres de comandament:
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o

Llicències, si s’escau, de solució d’anàlisi de dades, publicació i visualització de reports i
quadres de comandament que ajudin, als diferents nivells de gestió (operatiu, tècnics i
directiu), al seguiment, control i a la presa de decisions.

o

Indicadors, raports i quadres sectorials per cada component de gestió que composi la
solució final, tal i com s’ha indicat als punts anteriors.

o

Repositori de dades, “precuinat” derivat del transaccional (“Datawarehouse”), que permeti la
seva explotació així com publicació en portals i serveis d’ajuda a la presa de decisions,
transparència, dades obertes, etc.

o

Generació i enviament automatitzat d’informes, per exemple per correu electrònic,

a

regidors, directius així com caps de servei/departament.
o

Possibilitat de poder crear nous indicadors i informes a mida i personalitzats, segons
necessitats i demanda de l’Ajuntament.

Cadascun dels components del sistema ha de ser una aplicació o subsistema que pugui
implementar-se de forma modular i gradual, però amb el resultat de disposar d’un únic
entorn d’accés i treball per a l’Ajuntament, a mode escriptori únic.
A més dels components anteriorment citats, son objecte del present projecte els serveis i assistència
tècnica necessaris per a la instal·lació, implantació de la solució proposada, així com la migració de
les dades i documents existents en els actuals sistemes de gestió municipal que es substitueixen
segons aquest plec, així com la formació al personal que hagi de treballar amb ells, tant a nivell
d’administradors-tècnics com d’usuaris finals dels sistemes, així com els d’operació i explotació
segons es detalla.

4.1.3 Serveis de suport, manteniment i evolució
Es contempla tots els serveis de suport, manteniment i evolució del sistema complet durant la
durada del contracte, incloses les possibles pròrrogues, que asseguri el funcionament, qualitat,
rendiment, evolució de tot el sistema proveït i implantat, tant a nivell d’infraestructura, plataforma i
serveis “cloud” com dels productes i aplicacions que conformen la plataforma final de gestió
integral, integrada i tramitació electrònica, objecte del present contracte.
Aquest entrarà en funcionament a partir de la posada en marxa total de la solució, tenint en compte
que tindrà un període mínim de garantia a partir de l’acta de recepció per part de l’Ajuntament.

4.2

LOT 2 - Oficina tècnica de Transformació Digital

Es contempla tots els subministraments i serveis que han de permetre disposar i assolir:


Oficina de gestió del projecte.

Pàgina 16 de 334



Serveis d’acompanyament i tutorització en la implantació que permeti assolir el canvi cultural a
l’Ajuntament vers el procés de transformació digital, per tal que totes les persones que la
conformen estiguin alineades i preparades vers el nou paradigma de la gestió digital,
transparent i oberta de la nova Administració Pública.



Nexe entre l’Ajuntament d’Amposta i l’adjudicatari del LOT 1 en tot allò referent a aspectes
tècnics dels serveis i seguiment de la implantació per coordinar-se en la seva execució.

4.3

Coordinació entre lots

Els adjudicataris de cadascun dels lots, caldrà que es coordinin per tal de conformar un projecte
global sense fissures de cara a preservar els interessos de l’Ajuntament. L’aplicació de la tecnologia
sense la requerida gestió del canvi vers la cultura de l’organització davant del nou paradigma, és
fonamental perquè els desplegaments i la posada en marxa de cadascun dels sistemes que
composen el LOT1, vagin acompanyats de la motivació, informació, formació i participació dels
empleats de l’Ajuntament en els tempos estipulats i de forma síncrona entre l’execució dels LOT1 i
LOT2.
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LOT 1 - Subministrament i serveis d’implantació, manteniment i
evolució d’un sistema integral de gestió i tramitació electrònica en
cloud.

5

ABAST

Es contemplen tots els subministraments i serveis, tant tecnològics, logístics, organitzatius i jurídics,
que siguin necessaris per l’execució total i completa del contracte en els termes detallats en aquest
plec de prescripcions tècniques. Tot seguit es destaquen els més rellevants:


El projecte es destinarà íntegrament a l’Ajuntament d’Amposta i l’empresa Amposta Serveis
Municipals, SLU. en els components de contractació i gestió de recursos humans.



Llicències necessàries dels productes, aplicacions principals i auxiliars que siguin necessàries per
l’acompliment íntegre de tots i cadascun dels requisits tècnics i funcionals descrits en aquest
document. Per tant, llicència per a tot l’Ajuntament sense cap restricció ni limitació en quant a
entitats, usuaris, funcionalitats, implantació tecnològica, etc. i que ha de comptar amb el servei
d’assistència, suport i desenvolupament si s’escau, garantit per l’adjudicatari.
Caldrà enumerar la llista de les aplicacions i les condicions específiques de llicenciament
incloses en el projecte. En el cas de programari denominat “lliure” o de “fonts obertes”
s’indicarà aquest extrem específicament.



Provisió, configuració, activació, posada en servei de la infraestructura tecnològica que allotjarà
tot sistema integral i integrat de gestió i tramitació electrònica, en un entorn “cloud” privat, així
com els serveis d’administració, explotació, operació, suport, manteniment i evolució de la
mateixa.



Subministrament de tot el programari principal i auxiliar que composa la solució proposada, i
que substituirà les eines actuals emprades per l’Ajuntament.



Serveis de migració de totes les dades, llistats i documents dels sistemes de gestió actual,
objecte de substitució, a la nova solució.



Implantació mitjançant definició detallada i acurada, del projecte que abasti tot el sistema
proposat, implantant, desenvolupant, si escau, integrant, configurant i definint totes les
funcionalitats necessàries contemplades en aquest plec així com migració de dades i documents
dels sistemes actuals als nous proposats:
o

Solucions modulars proveïdes i mantingudes per l’adjudicatari i que cal que sigui el mateix
qui presti els serveis de suport, manteniment i evolució.
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o

L’Ajuntament disposa d’un model de gestió de documents electrònics el qual caldrà
respectar.

o

Integració de tots els components que composen la solució per a la reutilització de la
informació, tant vertical com horitzontalment, així com components i processos comuns.

o

Plena integració i interoperabilitat amb sistemes d’altres ens, com per exemple
Administració General de l’Estat i el Consorci AOC.



Lliurament i documentació de tota la capa d’API’s oberta i estàndard, APIRest i/o serveis web,
que permeti la integració i interoperabilitat des d’altres eines i solucions tecnològiques als
diferents subsistemes i funcionalitats de la solució.
Així mateix a la inversa, la solució en els seus diferents subsistemes, mòduls i components s’ha
de poder integrar i interoperar mitjançant API/serveis web amb d’altres sistemes d’informació
externs, de forma automatitzada.



Traspàs de coneixement del contractista al personal municipal, tant de l’àmbit organitzatiu per
poder ser autònoms en suport especialitzat de caire funcional, com tecnològic per poder
realitzar l’explotació de la plataforma, integracions amb sistemes propis i aliens en ambdós
sentits, extracció i anàlisi de dades, etc.



Serveis de post-producció, operació i explotació, que ajudin a l’Ajuntament en la consolidació de
les noves eines i mètodes de treball que permetin assolir els compromisos en temps i forma una
vegada entrades en funcionament les aplicacions que composen la solució.



Serveis de suport, manteniment i evolució del sistema complet durant la durada del contracte,
incloses les possibles pròrrogues, que asseguri el funcionament, qualitat, rendiment, evolució de
tot el sistema proveït i implantat.

No estan incloses en la licitació les aplicacions “genèriques” de base que s’executen en els llocs de
treball, és a dir, sistema operatiu client, programari ofimàtic així com les respectives llicències,
relatives a connexions de xarxa per a la part de client. Si s’utilitzessin llicències d’escriptori remot
(tipus RDP) o solució tècnica similar, les mateixes sí que hauran de trobar-se incloses en el preu de
licitació.

5.1

Actuacions

Caldrà contemplar-se en l’execució del projecte, les següents actuacions més rellevants:


Instal·lació i serveis necessaris per a la provisió de la infraestructura i comunicacions necessària
per a la solució proposada i del programari que comporti la posada en marxa del sistema final,
lliurant a l’Ajuntament un entorn de:
o

Producció.

o

Preproducció per formació, tests i validació de noves versions, simulacions, etc.
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o

Mirall, a mode on-premise al CPD de l’Ajuntament, usat inicialment com entorn de migració i
que una vegada realitzada la posada en producció es destinarà a entorn mirall del de
producció.



Migració de les dades, llistats i documents de totes aquelles aplicacions i sistemes, objecte del
present contracte, que son substituïts o de nova implantació a l’Ajuntament.



Instal·lació, càrrega, configuració, parametrització i posada en marxa del nucli d’informació
municipal de base (persones, territori, documents, actius, organigrama, rols, seguretat, etc) que
cal que sigui la base troncal de la gestió de la informació municipal, i per tant, cor de la
integració amb la resta d’aplicacions i mòduls que composen la solució.
o

Unificació, depuració i normalització de la informació del nucli; estructura, usuaris, grups,
rols, tercers, territori, actius i documents, a mida que es vagin migrant les dades dels
sistemes actuals en producció.

o

Definir els criteris i instruccions, tècniques i organitzatives per a l’Ajuntament, que ajudin a
mantenir la informació de base depurada i normalitzada.



Consultoria per a la millora organitzativa de processos i procediments de gestió municipal per
una gestió més eficaç i eficient, objecte del present projecte.



Instal·lació, càrrega i posada en marxa del nou sistema d’informació i atenció ciutadana per a
l’OAC.



Instal·lació, configuració, migració i posada en marxa d’una nova solució per a la Gestió del
padró municipal d’habitants així com realitzar les integracions, segons requeriments del present
plec i configuració i publicació dels serveis a carpeta ciutadà/empresa.



Instal·lació, configuració i posada en marxa del nou sistema d’atenció al ciutadà i cita prèvia,
integrat amb els sistemes de gestió municipal i serveis públics electrònics.



Instal·lació, configuració, desenvolupament i adequació, si escau, i posada en marxa d’una
solució per la Gestió i seguiment del Control Intern.



Instal·lació, configuració, migració i posada en marxa d’una nova solució per a la Gestió
econòmica (comptabilitat, elaboració pressupost, oficina virtual del proveïdor, etc) així com
procediments electrònics associats (pressupost, subvencions, factura-e, fiscalització, control
intern, etc).
o

Realitzar les accions d’integració que facin falta, segons requeriments del present plec; nucli,
expedient-e, punt general accés factura electrònica, etc.

o


Configuració i publicació dels serveis a la carpeta dels proveïdors/entitats.

Instal·lació, configuració, migració i posada en marxa d’una nova solució per la Gestió
d’ingressos de dret públic; gestió tributaria, recaptació i inspecció d’ingressos municipals.
o

Realitzar les integracions de les aplicacions i procediments requerits

o

Consultoria, configuració, parametrització i posada en marxa dels procediments tributaris
electrònics.

o

Instal·lació, configuració, integració i posada en marxa de la carpeta ciutadà/empresa, amb
la informació tributaria personalitzada i serveis directes electrònics.
Pàgina 20 de 334



Instal·lació, configuració, migració i posada en marxa d’una nova solució per a la Gestió de
Control Intern.



Instal·lació, configuració, migració i posada en marxa del sistema de Gestió de recursos humans,
amb els corresponents mòduls i carpeta de l’empleat i amb serveis en mobilitat per als empleats
municipals així com les integracions requerides.



Instal·lació, configuració, migració i posada en marxa d’una plataforma integral i integrada de
gestió i tramitació electrònica d’expedients, arxiu i gestió documental i portafirmes, que inclogui
la totalitat de components que en el present plec s’especifiquen:
o

Integrada amb tots els sistemes de gestió requerits.

o

Desplegament dels sub-procediments comuns així com el procediment administratiu comú
genèrics i específics, electrònics, a tot l’Ajuntament.

o

Consultoria, implantació, desplegament i posada en marxa d’un procediment administratiu
comú electrònic així com dels procediments específics indicats en el present plec.



Integració dels sistemes d’informació de base (nucli tercers, territori, actius i documents),
d’atenció ciutadana, de gestió del padró d’habitants, tributaria i recaptació, gestió econòmicacomptable així com amb la plataforma de tramitació electrònica d’expedients per a lliurar el
sistema de gestió integral i integrat i transparent a l’usuari.



Instal·lació, configuració, migració de dades i documents i posada en marxa de la seu electrònica
i dels seus components i serveis electrònics; seu-e, catàleg de tràmits, catàleg d’activitats per
inscripcions telemàtiques, registre electrònic, notificació electrònica, carpetes electròniques
(ciutadà, proveïdor, contribuent, etc), oficines virtuals, etc, com a principals serveis de relació
digital i en mobilitat, dels ciutadans i empleats públics amb l’Ajuntament.



Desenvolupament de funcionalitats, integracions, si escau i degudament explicitats, proves i
validacions del programari necessari del sistema proposat, i que per tant, no estan ni alliberades
ni disponibles en la solució inicial proposada pel licitador.



Instal·lació, parametrització, construcció i posada en marxa d’un datawarehouse i del sistema
d’anàlisi i visualització d’indicadors, reporting i quadres de comandament dels diferents mòduls i
components del sistema de gestió.



Instal·lació, configuració, posada en marxa i implantació de quadres de comandament i reports
indicats en el present plec, sobre un sistema d’intel·ligència de negoci, que permeti al personal
directiu i tècnic, la presa de decisions.



Pla de formació a nivell funcional i operatiu als usuaris de cada component de la solució. Així
mateix, pla de formació tècnica al Servei TIC, en la parametrització, configuració, model de
dades, APIs/Serveis web per desenvolupament de programari propi, dels sistemes que
conformen la solució.



Documentació tècnica així com guies i manuals d’ús dels sistemes que composin la solució, tant
en format digital com imprès. Cal que descrigui la implantació i configuracions realitzades, tant
des de la part funcional com tècnica. Així mateix durant la vida del contracte, lliurament de la
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documentació tècnica i funcional de les actuacions i nous productes i versions que es vagin
alliberant i implantant


Seguiment per les parts, tant el projecte d’implantació complet com del correcte funcionament
pel temps determinat.



Tasques d’administració i optimització de sistemes i programari per tal que la solució disposi del
correcte rendiment i agilitat en el seu ús per part dels usuaris (empleats, ciutadans, regidors,
etc).



Serveis de posada en marxa de cada component i mòdul de la solució final amb serveis
d’acompanyament..



Serveis post-producció, operació i explotació, que permeti garantir compromisos de
l’Ajuntament, en contingut, temps i forma, mentre no es disposa d’un “rodatge” i coneixement
ple de la solució.



Serveis de suport, manteniment i evolució del sistema complet durant la durada del contracte,
incloses les possibles pròrrogues, que asseguri el funcionament, qualitat, rendiment, evolució de
tot el sistema proveït i implantat, tant a nivell d’infraestructura, plataforma i serveis “cloud” com
dels productes i aplicacions que conformen la solució.

5.2

Desenvolupaments i integracions de possibles mancances

Al plec s’inclouen i es detallen de forma explícita un conjunt de requisits tècnics i funcionals, alguns
dels quals poden no estar disponibles a l’inici de l’execució del contracte, i que l’adjudicatari es
compromet al seu desenvolupament, les corresponents integracions i implantació en els terminis
indicats, tot respectant sobretot, que per a poder participar en el procés de licitació haurà de donar
compliment a tots els requeriments, bé sigui perquè els compleix de partida o perquè els hagi de
desenvolupar.
Si per a oferir aquests requeriments els licitadors han de fer algun desenvolupament, total o parcial,
caldrà que s’expliciti en l’Annex I - Compliment de Requeriments i el consideri de forma integral.
Existirà una fase zero a l’inici del projecte en el que l’adjudicatari haurà de realitzar una Fase
d’anàlisis i disseny tècnic, apartat 6.3.1 que permeti determinar l’abast dels desenvolupaments tot
tenint en compte allò expressat pel requeriment a ser desenvolupat i el que expressi l’Ajuntament al
respecte del mateix durant la fase inicial de presa de requeriments.

5.3

Cloud Computing

És objecte també del present contracte, la instal·lació, configuració, administració, operació i
explotació dels components de la infraestructura de núvol privat durant tota la vida del contracte,
incloses les possibles pròrrogues, en les condicions i requeriments establerts en el present plec
tècnic.
Pàgina 22 de 334

Dins d’aquest plantejament tecnològic, s’inclou l’allotjament del sistema al núvol (“Cloud”), utilitzant
la categoria de servei denominada com “Software as a Servei” (SaaS), personalitzat. Com el seu nom
indica, en aquesta categoria l’adjudicatari s’encarrega d’oferir, a l’Ajuntament, tota la solució com un
servei, essent responsabilitat d’aquest la gestió integral, tant d’infraestructura, plataforma (sistemes
operatius, servidors d’aplicacions, servidors de bases de dades, actualitzacions i pegats,
administració dels servidors, comunicacions, aplicacions, etc), com a components de la solució
global requerida, en mode claus en mà.
Tot i ser modalitat en servei, cal que sigui personalitzat atenent que caldrà habilitar a
l’Ajuntament l’accés a nivell de base de dades i capa d’integració, per poder satisfer
necessitats puntuals d’explotació, consulta, anàlisi, publicació d’informació, etc. des de la
base de dades, per part de l’Ajuntament.
En cap cas, l’Ajuntament intervindrà en cap tasca d’administració ni manteniment de la plataforma
ni aplicacions que s’executin sobre aquesta.
En general, el model de serveis al núvol ofereix beneficis com poden ser l’alta disponibilitat, l’accés a
la informació i serveis des de qualsevol lloc, flexibilitat en l’assignació de recursos i un estalvi
econòmic. Entre els avantatges més concrets per aquest cas, destaquen la possibilitat d’ajustar la
capacitat necessària a la demanda en cada moment, seguretat, ampli accés a través de les xarxes
mitjançant tot tipus de dispositius i l’agregació i compartició de recursos, entre d’altres.
L’atenció immediata, el dinamisme de l’Ajuntament, els requeriments de disponibilitat i agilitat, la
monitorització i control a temps complet, en proximitat i altament especialitzat, tant en la
plataforma com en les aplicacions que aprovisiona, en el nostre cas, es considera una de les
característiques clau que porten a contemplar un allotjament extern de la plataforma, aplicacions i
serveis.

5.4

Propietat de la informació

Tot i el requeriment d’allotjament en “Cloud” privat i en modalitat “SaaS”, totes les dades i
documents originats de l’activitat, gestió i operació per l’Ajuntament amb la solució, és propietat de
l’Ajuntament d’Amposta, i no es podrà lliurar, cedir, reproduir, alterar, eliminar sense consentiment
previ i explícit per part de l’Ajuntament i degudament evidenciat.
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6

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

S’haurà de presentar en el document tècnic del projecte d’implantació, un estudi de les fases del
procés, les activitats a desenvolupar en les mateixes i el detall de l’equip del projecte amb els
recursos disponibles i el seu seguiment a partir d’una data arbitrària d'inici de projecte.
En el document de Pla de Projecte, caldrà detallar:


Pla de riscs, associats al desenvolupament i posada en marxa del projecte



Identificació de les fases del procés amb les actuacions i tasques del projecte.



Proposta de parametrització funcional i tècnica del sistema i de documentació a entregar.



Diagrames de temps de les tasques a realitzar.



Personal tècnic i perfils assignats en cada tasca i organització del treball a realitzar



Punts de coordinació entre els tècnics que realitzen la implantació i el personal tècnic de
l’Ajuntament, tant dels responsables funcionals i usuaris com dels tècnics del Servei TIC.



Tasques de seguiment i control del projecte.



Proposta de formació amb els diferents cursos que contemplin la vessant operativa per part
dels responsables funcionals i usuaris com la vessant tècnica per part dels tècnics del Servei TIC.



Proposta d’operació i explotació per cadascuna de les aplicacions que es posaran en marxa,
terminis, recursos destinats, pla de treball, etc, així com la retirada d’aquests.

En el cas que les actuacions del projecte afectin el normal funcionament dels sistemes de gestió
municipal, aquestes hauran de fer-se fora de l’horari laboral normal sense cost addicional i quan hi
hagi menys afectació dels serveis municipals prèvia planificació de mutu acord.

6.1

Calendari i Terminis d’execució

El contracte preveu l’existència d’un termini màxim d’implantació de tota la solució objecte del
contracte, seguit d’un termini de transició i de consolidació del servei regular posterior:


FASE 1 - IMPLANTACIÓ - Un termini màxim de 4 anys (48 mesos) per l’execució;
subministrament, implantació i posada en marxa, dividit en les següents:
o

Fase 1.1 – Instal·lació i lliurament de la plataforma en l’arquitectura cloud, en un
termini màxim 6 mesos, a comptar des de la data de formalització i signatura del contracte.
Aquest inclou les reunions d’inici de projecte així com la fase d’anàlisi i disseny dels
desenvolupaments i integracions a realitzar durant l’execució del projecte, el lliurament dels
entorns al Cloud Privat “SaaS” personalitzat (preproducció i producció), entorn de migració
on-premise, que al finalitzar la implantació quedarà com entorn mirall.
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Fase/Fita
Reunió inici de projecte
Anàlisi i disseny de desenvolupaments i integracions de
possibles mancances
Provisió entorns Pro/Pre en Cloud i Desenv.(migració) onpremise

o

Termini màxim des de data
de formalització contracte
20 dies
2 mesos
6 mesos

Fase 1.2 - Subministrament, desenvolupament, si escau, implantació i posada en
marxa de la solució, amb un termini màxim de 36 mesos que comprèn la migració i
implantació de tota la solució fins a la total posada en producció i posterior operació i
explotació per un període determinat.
Essent un contracte d’execució progressiu, l’adjudicatari cal que realitzi l’execució de la
implantació atenent al calendari que s’exposa tot seguit:

Implantació
-Nucli plataforma i informació de base
-Padró d’habitants

Termini màxim des de data
de formalització contracte
6 mesos

Registre i gestor expedients i tramitació electrònica

12 mesos

Gestió econòmica

24 mesos

Control intern

24 mesos

Gestió RRHH

24 mesos

Plans i programes

24 mesos

Gestió, recaptació i inspecció d’ingressos

36 mesos

A la posada en marxa de cada subsistema/mòdul, s’iniciarà un període de garantia de 12
mesos, com a mínim, millorable a l’alça per part dels licitadors, que inclourà totes les
despeses que s’originin per a solucionar qualsevol problema i/o incidència que sorgeixi i que
seran a càrrec de l’adjudicatari (apartat 11)
o

Fase 1.3 - Operació i explotació, a partir de la posada en marxa de cada subsistema de
gestió que composa la solució, i emesa acta de recepció per part de l’Ajuntament, que presti
els serveis de suport, consultoria, operació, explotació i assistència tècnica i funcional in-situ,
de com a mínim la durada establerta en l’apartat 6.3.6, que permeti assolir, en temps i
forma, els compromisos de servei en quantitat i qualitat a l’Ajuntament vers la ciutadania,
altres administracions, agents, etc.
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FASE 2 - SUPORT, MANTENIMENT I EVOLUCIÓ - per un termini màxim de 8 anys (96 mesos),
a partir de la data d’acta de recepció per part de l’Ajuntament, tant per la solució completa
lliurada, com del Cloud Privat.
L'Ajuntament es reserva el dret a modificar el calendari proposat per l'adjudicatari sobre els
terminis d’execució. Així mateix l’adjudicatari podrà proposar modificar els terminis per cada
fase/aplicació, podent ser validats i acceptats per l’Ajuntament.
En cas d’incompliment dels terminis màxims d’implantació establerts, l’Ajuntament podrà optar
per:
o

Penalitzar a l’adjudicatari amb una quantitat mínima equivalent al 1% del valor de la
implantació de cada sistema que composa la solució, per cada mes de retard.

o

Superats 6 mesos del termini màxim d’implantació per cada mòdul, l’Ajuntament pot
considerar-ho falta molt greu i motiu de resolució del contracte.

o

6.2

Resoldre el contracte, reclamant danys i perjudicis.

Equip, metodologia i gestió del projecte

L’Ajuntament té constituïda una Comissió Directora que treballa per abordar la transformació digital
de l’organització. Des d’aquesta mateixa comissió s’establiran les tasques de seguiment i control i
supervisió del projecte i es designaran els responsables tècnics i funcionals que assumiran les
coordinacions ajuntament-adjudicatari en cadascun dels àmbits de canvi i noves implantacions. En
qualsevol cas la comissió és l’òrgan principal pel que fa a la presa de decisions, validació de les fites
d’acompliment i dels resultats obtinguts.
Així mateix la Comissió s’ocuparà també de donar resposta a les necessitats de l’adjudicatari per:


Organitzar reunions amb les persones responsables de les àrees i departaments de
l’Ajuntament.



Proveir la informació i el suport logístic necessari pel procés d’execució de les diferents fases del
projecte.



Nomenar un responsable del projecte per a l’Ajuntament així com un responsable de cada subprojecte derivat de cada component/mòdul funcional i fase d’execució.

Paral·lelament, caldrà establir els mecanismes de comunicació i coordinació amb l’adjudicatari del
LOT 2 del present plec, per tal que aquest pugui planificar amb anterioritat l’establiment de
calendaris de tasques, activitats, sessions al respecte que permeti millorar l’impacte del projecte.
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6.2.1 Mitjans personals
Els licitadors es comprometen a adscriure els mitjans personals per garantir la correcta execució del
contracte. A aquest compromís se li atribueix el caràcter d'obligació essencial als efectes que
preveu la Llei de contractes del sector públic,
Es requereixen com a mínim els següents perfils professionals:


Cap de Projecte, des de l’inici del projecte fins a la seva finalització, s’encarregarà de la direcció
material del projecte, sotmetent a l’aprovació de la comissió directora del projecte l’acompliment
de les diferents fites, les incidències o aspectes rellevants pel desplegament del projecte, així
com qualsevol desviació respecte al projecte original. S’ocuparà també d’actualitzar la
documentació del projecte i aixecar actes de les reunions de treball, lliurant-ne còpia
puntualment a l’Ajuntament.



Arquitectes i tècnics de sistemes, per la implantació de la infraestructura i serveis Cloud en els
diferents entorns així com on-premise per l’entorn de migració i posterior entorn mirall.



Desenvolupadors,

arquitectes

de

programari,

per

l’execució

de

les

migracions,

desenvolupaments, integracions, etc.


Consultors/es sèniors, especialitzats; com a mínim un per cada component de la solució, de
l’apartat 9.



Tècnics implantadors, formadors/es, amb competències i habilitats en relació, atenció i
comunicació amb usuaris, coneixements amplis funcionals, tècnics i organitzatius.

En cas que es produeixi qualsevol modificació en la composició de l’equip de treball proposat per
l’adjudicatari, haurà de garantir que la persona que es proposi en substitució acrediti com a mínim
el mateix coneixement i experiència que la persona sortint. A més, caldrà reservar un nombre
d’hores de feina suficients per a garantir l’adequada transferència de coneixement entre el membre
de l’equip sortint i l’entrant.
L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la substitució d’alguna de les persones dels perfils que
l’adjudicatari hagi incorporat al projecte, davant de possibles mancances de coneixement,
incompliment de tasques i/o fites, absències, etc. Qualsevol que l’Ajuntament consideri degudament
justificada i que l’adjudicatari haurà de substituir.
L’Ajuntament disposarà de:
 Cap de projecte
 Responsables funcionals per cada component de gestió i àmbit funcional, de l’apartat 9.
 Equip de supervisió i coordinació del treball durant el temps d’implantació del projecte.
 Tècnics del servei TIC
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6.3

Fases del projecte

El licitador caldrà que presenti en la seva oferta tècnica el Pla del Projecte, amb el contingut i
detallant els apartats concrets per cada component que composi la solució final:


Anàlisi i disseny tècnic.



Instal·lació.



Migració.



Implantació.



Formació i gestió del canvi.



Post-producció - operació i explotació.



Manteniment, suport i evolució.

La planificació serà considerada com a proposta a partir d’una data fictícia d’inici del projecte.
Aquesta podrà ser validada o modificada de forma conjunta segons els criteris dels tècnics
municipals de l’Ajuntament, d’acord a les reunions celebrades a l’inici del projecte.
Cal indicar que alguna de les fases disposen d’un “deadline” preestablert i que han de ser tinguts en
compte com a requisits en la posada en marxa (veure apartat 6.1).

6.3.1 Anàlisi i Disseny tècnic
Existirà una fase zero a l’inici del projecte en el que l’adjudicatari haurà de realitzar l’anàlisi i
disseny tècnic que permeti determinar l’abast dels desenvolupaments tot tenint en compte allò
expressat pel requeriment a ser desenvolupat i el que expressi l’Ajuntament al respecte del mateix
durant la fase inicial de presa de requeriments.
La fase de disseny tècnic no es podrà considerar finalitzada fins que no hi hagi una revisió formal de
la proposta de desenvolupament amb les persones que determini l’Ajuntament. Igualment el
desenvolupament dels requeriments no es podrà considerar finalitzat fins que no comptin amb
l’aprovació d’aquests mateixos interlocutors.
En cap cas es podrà procedir a la implementació de cada mòdul sense que aquests
desenvolupaments hagin estat finalitzats i validats tal i com s’ha indicat, a excepció dels que
l’Ajuntament consideri oportuns prèvia valoració de riscs segons impacte. Aquesta limitació pretén
evitar successius processos d’actualització de la plataforma que puguin afectar a les integracions
realitzades i a la integritat i disponibilitat de la informació que s’hagi començat a gestionar amb la
plataforma.
Aquests desenvolupaments no podran superar el calendari i termini màxim d’execució establerts a
l’apartat 6.1 o els indicats de forma explícita al seu corresponent apartat, per tal de no afectar
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negativament al desplegament de la solució, i en el cas que sigui oportú, es desplegarà en paral·lel a
la realització dels desenvolupaments per a poder assegurar així els terminis del projecte exposats.

6.3.2 Instal·lació
L’empresa adjudicatària instal·larà la infraestructura, comunicacions, seguretat, salvaguardes,
aplicacions, mòduls i components necessaris per a deixar en marxa la solució completa plenament
operativa en:


Entorn de producció, en cloud, sobre el que caldrà desplegar totes les aplicacions per a la seva
utilització per part dels usuaris finals (empleats, ciutadans, regidors, etc.) i pels administradors.
Aquest caldrà que acompleixi els requeriments d’alta disponibilitat, escalabilitat, seguretat i alt
rendiment segons l’arquitectura de desplegament escollida.



Entorn de preproducció i proves, en cloud, similar al de producció en que caldrà desplegar les
aplicacions amb l’objectiu d’assegurar els requeriments funcionals i no funcionals abans de
traspassar els canvis a l’entorn de producció. Aquest entorn serà el que s’usarà per a realitzar,
comprovar i validar progressivament les migracions i per als cursos de formació de les noves
aplicacions. En caldrà l’ofuscació de dades.



Entorn desenvolupament / mirall, que permeti als tècnics municipals desenvolupaments,
integracions, etc. ad-hoc sobre la solució lliurada. Aquest entorn serà instal·lat i configurat al
CPD de l’Ajuntament i que en fase d’implantació del projecte, serà l’entorn usat per a la migració,
desenvolupaments, etc. Una vegada implantat la totalitat del projecte, l’adjudicatari mantindrà
aquest entorn a mode mirall de l’entorn de producció, sincronitzant-se de forma periòdica.

Així mateix realitzarà la parametrització i ajustos necessaris en els elements subministrats, que
inclouran, tots els elements necessaris per a la seva completa i correcta funcionalitat en els terminis
descrits en aquest document, incloent-hi, entre altres, sistemes operatius, servidors d’aplicacions,
servidors de base de dades, etc, per a aconseguir la seva funcionalitat completa amb un nivell
requerit.

6.3.3 Migració
Caldrà que sigui planificada de forma gradual, coexistint durant la implantació dels nous sistemes
amb els que la corporació disposa actualment, de forma que el projecte general de migració caldrà
dividir-se en sub-projectes, cadascun per subsistema de la solució final.
L’Adjudicatari realitzarà la migració de dades i documents dels actuals sistemes a substituir a la nova
solució proposada.

Pàgina 29 de 334

Caldrà que es realitzi per fases, de forma que a mida que els nous sistemes es vagin implantant i
posant-se en producció, gradualment es vagin deixant d’usar els actuals.
La migració no s’ha de veure com un mer traspàs d’informació entre sistemes, sinó que ha de
suposar la millora, la normalització, unificació i depuració de la informació actual, i per tant tenir-se
en compte.
El procés de migració caldrà realitzar-lo sobre totes les dades i documents (emmagatzemats sobre
servidor de fitxers i repositori documental Alfresco) existents en els sistemes d’informació actuals.
Caldrà migrar la totalitat de la informació que els tècnics de l’Ajuntament considerin necessari per a
no tenir que usar les aplicacions actuals. A continuació es detallen les més rellevants:


Nucli de l’organització (usuaris, rols, seguretat, etc.).



Bases de dades de persones, migració i depuració per a eliminar duplicats en l’actual base de
dades de persones així com migració des de les altres aplicacions corporatives actuals que no
l’utilitzen, consolidant una única base de dades de tercers de l’Ajuntament.



Bases de dades d’adreces, migració i depuració per a eliminar duplicats en l’actual base de
dades d’adreces i gestió de les afectacions en les dades actuals de padró d’habitants, unitats
fiscals i rebuts així com migració des de les altres aplicacions corporatives actuals que no
l’utilitzen, consolidant una única base de dades d’adreces de l’Ajuntament.



Bases de dades d’actius.



Base de dades del Padró municipal d’habitants (històric de l’habitant, vivendes, variacions INE,
etc.).



Registre d’Entrada i Sortida de documents.



Gestió de la comptabilitat



o

Informació comptable.

o

Resultes, pressupostaries o no, d’exercicis tancats.

o

Dades i documents.

o

Inventari i patrimoni, elements, valors, etc.

Gestió tributària i Recaptació
o

Contribuents (existents i en la base de dades de persones).

o

Objectes tributaris.

o

Informació dels ingressos a compte i compensacions en origen registrades sobre valors
pendents i/o expedients.

o

Valors (rebuts, liquidacions, autoliquidacions, sancions, etc.), tant en voluntària com en
executiva, qualsevol que sigui la seva situació (cobrats, pendents, d’aplaçament,
fraccionament, suspensió, etc.) amb tot l’històric.

o

Informació completa dels valors datats que consti en l’actual sistema.

o

Unitats fiscals de tots els exercicis i conceptes (amb tot l’històric, etc.)
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o

Domiciliacions bancàries actives i informació sobre les històriques.

o

Beneficis fiscals actius i històrics.

o

Béns i actuacions executives associades als expedients oberts i històrics.

o

En general, qualsevol informació que pugui ser necessària per a la correcta gestió tributaria i
recaptació, que existeixi en el sistema actual i que és objecte de migrar i que per tant,
necessiti ser reflectida al nou.



Migració de continguts de seu-e (www.amposta.cat) així com el catàleg de tràmits, tant en les
seves fitxes descriptives, com documents i impresos que el conformen, i la corresponent
integració amb el registre electrònic.



Bases de dades departamentals i registres auxiliars de l’Ajuntament, com cens de convenis, cens
d’animals, cens d’activitats, registre d’entitats i associacions, llicències, equipaments, cens de
contractes i de subvencions, etc.

El procés de traspàs dels subsistemes caldrà realitzar-se de forma que es garanteixi la consistència
de les dades i documents i la depuració de la informació de base (persones i adreces) degudament
unificada i normalitzada.
Cada subprojecte de migració, caldrà que s’executi segons:


L’adjudicatari destinarà personal especialitzat en coneixement de gestió i expert amb
coneixements tant funcionals com informàtics.



Identificació d’arxius i informació a extreure, segons naturalesa de la informació i sistema.



Caldrà obtenir:



o

Model de dades per a la migració, estructura d’arxius.

o

Procés a realitzar i estructura d’arxius dels diferents sistemes a migrar.

o

Informes i validacions de dades.

o

Proves a realitzar amb les dades migrades.

o

Proves d’integració amb els altres subsistemes que poden no haver estat migrats encara.

o

Informes específics per l’explotació.

Extracció de les dades del sistema actual al nou
o

L’adjudicatari obtindrà els arxius d’extracció de les dades i documents dels sistemes actuals,
amb la col·laboració dels tècnics municipals per l’accés als models de dades, fonts
d’informació, etc.

o

El personal tècnic del Servei TIC, col·laborarà en l’extracció i preparació i obtenció dels arxius
de traspàs d’informació quan es tracti de sistemes i programari de desenvolupament propi o
d’informació i bases de dades que hagin estat dissenyades pel personal de l’Ajuntament.



Càrrega en el model temporal
o

Aquesta tasca es realitzarà amb eines de càrrega massiva de dades que permetin comprovar
la informació en l’entorn de desenvolupament, abans de passar-la a l’entorn de
preproducció com a informació prevalidada per posteriorment passar-la a producció.
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Verificació i validació de les dades i documents migrats
o

Caldrà validar la informació carregada per detectar possibles incoherències en les dades i
documents.

o

Com a producte d’aquesta fase caldrà obtenir un informe d’errors que, en el seu cas, caldrà
que modifiqui les utilitats i que torni a regenerar els arxius de dades d’intercanvi/càrrega).

o

L’errada en aquest punt, provocarà reiniciar el cicle de migració, tornant al primer punt de
nou. Aquest cicle es donarà per finalitzat una vegada les proves de verificació i validació
siguin correctes i sense errors.



Càrrega al nou model definitiu
o

Una vegada validada i comprovada la informació; dades i documents, caldrà que
l’adjudicatari realitzi la càrrega definitiva a l’entorn de producció.



Explotació amb el nou sistema i parada del sistema anterior
o

L’etapa de proves caldrà que cobreixi les garanties necessàries per a la posada en marxa del
nou sistema amb les dades i documents migrats en cadascuna de les fases o subsistemes.

o

Ambdós sistemes, l’actual i el nou, no hauran d’estar funcionant en paral·lel en el mateix
subsistema, donat que donaria lloc a un esforç extra en sincronització, al temps que podrien
produir-se divergències en dades difícilment conciliables. Aquesta ha de ser una regla
general pel procés de migració, salvant els casos en els que es consideri convenient i
degudament consensuat per les dues parts; adjudicatari i l’Ajuntament.

Es donarà per finalitzada la migració de cada component quan s’hagi posat en producció
cadascun d’ells. Per tant, la migració total es donarà per finalitzada a la implantació total del
sistema.

6.3.4 Implantació
6.3.4.1

Consultoria

El desplegament de la solució, a més d’implicar l’execució dels treballs explicitats, l’adjudicatari
caldrà que presti els serveis de consultoria que ajudin, tant a l’adjudicatari a implantar la solució
més ajustada i òptima a l’Ajuntament, així com la definició, adaptació, automatització i
documentació de procediments específics, que ajudi a l’Ajuntament a adoptar millores
organitzatives, de gestió, i de mètodes de treball en:


Processos de manteniment i gestió d’informació de base (organitzativa, seguretat, auditoria,
tercers, territori, documents).



Processos de gestió del padró d’habitants.



Processos de gestió tributària i recaptació.



Processos de gestió econòmica - pressupost i comptabilitat i assessoria fiscal, factura-e,
inventari i comptabilitat analítica.
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Processos de gestió de nòmina i de recursos humans – en especial aquells referits als de la
selecció de personal, que permeti la seva simplificació i agilitat.



Procediment administratiu comú.



Gestió d’acords i òrgans col·legiats.



Procediments específics, requerits en el present plec tècnic.



Arxiu i gestió documental.



Serveis electrònics de relació amb el ciutadà (serveis de seu-e, registre electrònic, carpetes
electròniques, solucions en mobilitat, etc.).



Intel·ligència de negoci.

6.3.4.2

Configuració i parametrització

Caldrà configurar i parametritzar la solució, i per tant, cal que sigui de forma que es pugui
adequar a la realitat de l’Ajuntament i per a això l’adjudicatari ha d’introduir al sistema tota la
informació específica de l’Ajuntament.
Com a parts més rellevants citar:


Informació organitzativa (ens, estructura/organigrama, usuaris, rols, càrrecs, fluxos de
signatura, quadres de classificació documental, tipus documentals, òrgans col·legiats,
membres, etc) de l’Ajuntament, i les corresponents integracions. La informació migrada de
l’actual nucli haurà de ser revisada, ajustada i completada en cas de ser necessari.



Sistema de seguretat. Definició de perfils, grups de seguretat i usuaris i dels accessos a les
aplicacions que conformin la solució global, del nivell d’accés que disposaran a les diferents
funcionalitats dels sistemes així com de dades i documents. Els permisos migrats de l’actual
nucli hauran de ser revisats, ajustats i completats en cas de ser necessari.



Subsistemes; plans i programes, indicadors, atenció al ciutadà, gestió econòmica, tributaria,
recaptació, plataforma de gestió i registre general entrada i sortida, notificacions, gestió i
tramitació electrònica expedients, gestió i administració recursos humans, etc.



Creació, parametrització i adequació dels llistats, tipus i models d’informes i documents en
tots els components de la solució. Personalització d’encapçalaments i peus de pàgina,
logotips, etc. segons imatge corporativa prèvia validació per part de l’Ajuntament.



Datawarehouse que permeti carregar i obtenir indicadors, raports i quadres de
comandament pel seguiment i control, anàlisi i explotació, publicació de la informació, si
escau als portals públics, que ajudin a la presa de decisions i permetin l’automatització de
l’obertura de l’activitat municipal dins el nou paradigma de Govern Obert (transparència
activa en origen, rendiment de comptes i dades obertes).



Integració dels diferents components i subsistemes d’informació que composin la solució
proposada, per tal que es pugui obtenir una gestió 100% electrònica, visió 360º del ciutadà,
territori i documental, la reutilització de dades i documents, tant a nivell horitzontal com
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vertical dins de la plataforma a lliurar, així com integració amb els serveis públics electrònics
al ciutadà (seu-e, catàlegs-e, carpetes electròniques, portals, etc).


Interoperabilitat amb sistemes i serveis d’altres agents i administracions, com Oficina virtual
de Cadastre, DGT, ANCERT, AEAT, BASE i serveis del Consorci AOC (Valid, Registre unificat
MUX, eTauler, eNotum, Perfil del Contractant, Registre públic de contractes, Registre
electrònic Apoderaments, Via Oberta, etc), tant pels entorns de desenvolupament,
preproducció i producció. Els requerits en el present plec.

Tal i com s’ha indicat, el present projecte cal considerar-lo “claus en mà” , és a dir, les
propostes han d’incloure els serveis necessaris per a la realització dels diferents treballs
que comporti l’execució del contracte, i no s’admetran aquelles que continguin i/o estimin
un número d’hores per cada actuació, entenent que tots els treballs necessaris estan
inclosos al preu del contracte.
En cap cas s’admetran facturacions addicionals per conceptes inclosos en el present contracte.
6.3.4.3

Proves i Validació

Es requereix que:


Abans de la posada en producció de cada component i mòdul, l’adjudicatari amb els seus
recursos, cal que realitzi les proves unitàries, d’integració, consistència i funcionals en un
entorn de preproducció.



S’acordi amb l’Ajuntament l’estratègia de proves i jocs de dades de proves necessàries per a
provar el mòdul/s a posar en marxa així com els criteris d’acceptació de les proves.



S’executi i es documentin les proves, per tal de facilitar el seguiment per part de l’Ajuntament
i es realitzaran per cada perfil d’usuari que utilitzarà el mòdul/aplicació i serveis electrònics,
usuari, cap de departament, regidor, ciutadà, etc.



Es resolguin els problemes detectats de forma iterativa fins garantir el correcte funcionament
del sistema d’acord als criteris d’acceptació.



Les proves s’estendran més enllà de les funcionalitats i rendiments del sistema, abastant
també les integracions i la interoperabilitat que disposi.



Les proves també es realitzaran en anàlisi d’estrès del sistema, indicant els processos i
volums d’operacions, transaccions, concurrència, etc. que pugui determinar la capacitat total
de processament i rendiment que es disposarà.



Es realitzaran proves de seguretat en l’accés i ús dels sistemes, aportant evidències de tests
aplicats i que l’Ajuntament podrà reproduir, com per exemple atacs de denegació de servei,
SQL injection, etc.
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6.3.4.4

Pas a producció – Transició del servei

Tota aplicació caldrà que sigui primer implantada en l’entorn preproducció, que una vegada
validada, serà traslladada a l’entorn de producció, quedant sempre de forma homogènia les
versions de les aplicacions, tant de l’entorn de preproducció com el de producció.
Per cada posada en producció d’una aplicació o mòdul que conforma la solució final, caldrà que
l’adjudicatari presti els serveis de seguiment, acompanyament inicial així com els de postproducció, segons apartat 6.3.6.

6.3.5 Formació
Una correcta gestió del canvi és essencial per garantir l’èxit del projecte i la consolidació de la
solució final.
Una vegada finalitzada la fase de proves i validació del desplegament i migració, l’adjudicatari
s’obligarà a l’execució d’activitats de formació i transferència del coneixement per facilitar l’ús de
tots i cadascun dels mòduls i components de la solució.
Aquestes mesures aniran adreçades als diferents perfils d’usuari de la plataforma: càrrecs electes,
directius, responsables funcionals, tècnics i administratius.
Aquest pla inclourà les accions comunicatives i de formació que es compromet l’adjudicatari a
realitzar i el tipus de material de suport que es posarà a disposició dels diferents perfils d’usuaris.
La formació caldrà que sigui completa i exhaustiva i al pla cal detallar:


Numero i tipus d’activitats formatives -No indicar numero d’hores, ja que aquest seria un criteri
automàtic i no ha de constar al pla-



Perfils per cada activitat formativa



Informació que s’estimi d’interès per a la millor avaluació del programa



Programa específic per a:
o

Personal d’àmbit funcional, per cada mòdul així com tramitadors/es d’expedients.

o

Personal de gestió documental.

o

Personal d’assessoria i serveis jurídics per a la gestió de sessions i òrgans de resolució.

o

Personal amb perfil d’organització, dins dels serveis, que puguin implantar processos
específics i desplegar nous processos.

o

Personal que pugui realitzar teletreball mitjançant les solucions en mobilitat.

o

Càrrecs electes i direcció en l’ús i ajuda a la presa de decisions.

o

Gestors i personal de comandament, que ajudi al seguiment i control de les seves àrees i
unitats de negoci i a l’ajuda a la presa de decisions.
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o

Personal amb perfil TIC per a:


Disposar de coneixements i autonomia en la parametrització, configuració per a
l’adequació, operació i explotació de la solució a les necessitats de l’Ajuntament.



Explotació de dades i integració amb/des d’altres sistemes d’informació fent ús de la
capa de serveis web, així com carpeta ciutadà/empresa per a la implantació de nous
serveis directes i personalitzats, etc.

La formació s’adaptarà a l’horari de les necessitats de l’Ajuntament, es planificarà en el temps, de
manera que coincideixi, preferiblement, amb el període immediatament anterior a la posada en
marxa del subsistema corresponent i es realitzarà en la seva totalitat de forma presencial a les
instal·lacions de l’Ajuntament d’Amposta.

Es requereixen, com a mínim 400 hores de formació, que el licitador podrà millorar (en cas
de millora, indicar-ho al sobre de criteris automàtics i no ha de constar a la memòria tècnica)
Si la solució permet desenvolupament de programari ad-hoc de forma integrada dins de la pròpia
solució, caldrà explicitar-ho en la memòria tècnica i caldrà preveure un curs específic de
desenvolupament amb el framework que incorpori per tal que l’Ajuntament pugui ser autònom en
l’evolució i implantació de solucions.
En aquest cas es requereix un curs mínim de 40 hores amb les mateixes condicions indicades
en el present apartat, amb el personal especialitzat del Servei TIC. –en cas de millora, indicarho al sobre de criteris automàtics i no ha de constar a la memòria tècnica-

6.3.6 Serveis de suport post-producció
Una vegada finalitzada la posada en marxa de cada component, caldrà que l’adjudicatari, presti els
serveis d’assistència, suport, operació, explotació i assistència tècnica i funcional, atesa la criticitat
del projecte i, que permeti a l’Ajuntament assolir, en temps i forma, els compromisos de servei en
quantitat i qualitat, vers el propi Ajuntament, la ciutadania, altres administracions, agents externs,
etc. fins que permeti consolidar la solució.
Per tant, existeix un període de transició des de la posada en marxa fins que la solució estigui
plenament en coneixement, ús i operació normal i per tant consolidada per part dels usuaris de
l’Ajuntament.
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Es requereixen com a mínim, els següents serveis post-producció:
Subsistema
- Nucli de tercers, adreces, actius i documents
- Població

Durada del servei in-situ
2 mesos naturals

Gestió econòmica

12 mesos naturals

Control Intern

2 mesos naturals

Gestió, recaptació i inspecció d’ingressos

12 mesos naturals

Gestió de Recursos humans

2 mesos naturals

Plataforma gestió i tramitació electrònica
- Registre E/S
- Tramitació electrònica Expedients
- Registres auxiliars i censos

1 mes natural en OAC
6 mesos naturals
1 mes natural

Caldrà que se’n realitzi el seguiment de l’execució i la necessària transferència de coneixement a la
Comissió Directora de l’evolució i consolidació.
La fase de posada en marxa no es donarà per finalitzada fins a l’emissió de l’acta corresponent per
part de l’Ajuntament, de forma que els serveis post-producció es podrien estendre, sense cap cost
addicional per a l’Ajuntament, mentre no es garanteixi la correcta activitat, operació i explotació de
la solució, per part de l’Ajuntament.
Es relacionen algunes de les activitats i funcions més rellevants que caldrà realitzar:


Suport i acompanyament al personal de l’Ajuntament en l'ús i l’activitat diària amb les
aplicacions lliurades.



Parametrització, configuració, adaptacions i càrrega de dades necessàries per adequar els
components, mòduls, aplicacions, llistats i plantilles del sistema a les necessitats organitzatives i
tècniques de l’Ajuntament durant aquest període, ja en producció.



Reforçar amb sessions d’acompanyament i formació presencial, tant des del punt de vista
organitzatiu com tècnic, en l’ús de les eines de treball.



Processos i serveis de depuració de dades, d’arxius d’intercanvi, etc, que garanteixi la
consistència, unicitat, normalització de les bases de dades de gestió i l’intercanvi d’informació
amb altres administracions i agents externs (entitats bancàries, administració autonòmica,
administració estatal, INE, AEAT, Cadastre, etc).



Serveis d’interlocució i intermediació entre l’Ajuntament i d’altres agents externs per resolució
d’incidències en integracions i interoperabilitat així com tramitació de lliuraments i intercanvis
d’arxius i/o dades amb altres administracions i entitats.
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Serveis de suport, explotació i operació de dades i aplicacions davant possibles endarreriments,
migracions, etc. en la posada al dia (per exemple endarreriments en registre, gestió i pagament de
factures, retard en depuració de dades per l’emissió de padrons, etc.)



Assistència i suport en els serveis públics electrònics, davant de dubtes, qüestions i incidències
en la relació dels ciutadans amb l’Ajuntament per canals telemàtics.



Tasques i serveis en processos de gestió econòmica, tributari i de recaptació, com preparar,
elaborar, quadrar, consolidar, regularitzar, etc. dades i processos com padrons, pressupost,
càrrecs voluntaris/executius, tancaments i obertura d’exercicis comptables, padró habitants, etc.
Tots aquells sobre els que l’Ajuntament requereixi i sigui sobre els elements i components
objecte del present projecte.



Adequació d’integracions amb components de la solució així com sistemes externs.



Accés al personal de l’Ajuntament sense cost addicional, a cursos de formació oferts sobre les
funcionalitats i solucions instal·lades o que s’instal·laran per l’empresa adjudicatària, tant
presencialment com mitjançant tele-formació. El personal tècnic del Servei TIC cal que rebi la
informació i documentació necessària per a la realització de les configuracions de les aplicacions
informàtiques i dels sistemes que les suporten, incloent tot el necessari per realitzar el correcte
manteniment i suport de les mateixes, l’anàlisi dels informes resultants de monitorització de
sistemes i de les actuacions o mesures a realitzar.



Reportar a la Comissió Directora l’evolució del grau de consolidació de l’activitat municipal així
com el grau de maduresa dels usuaris vers les solucions implantades.



Tots aquells necessaris que permetin garantir l’exercici normal de l’Ajuntament, en temps i
forma, i sobretot vers els compromisos dels drets i deures vers els ciutadans i l’acompliment de
requeriments per part d’administracions supramunicipals.

Aquests serveis, es consideren inclosos en el preu de licitació, i per tant, el licitador es
compromet a no facturar cap import relacionat amb aquest aspecte i es regiran segons els
acords de nivell de servei explicitats en el present document.

6.3.7 Suport, manteniment i evolució
Una vegada realitzada la posada en marxa i superat el període de garantia, aquesta fase s’executarà
amb els requeriments i condicions indicades en l’apartat 12 del present document.

7

PRINCIPIS GENERALS DE LA SOLUCIÓ

Com bé diu el preàmbul de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, s’imposa la
necessitat de tota administració pública d’aprofundir en l'agilització dels procediments amb un
funcionament electrònic ple, garantint un compliment millor dels principis d'eficàcia i seguretat
jurídica que han de regir l'actuació de les administracions públiques.
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Per tant, la solució proposada, haurà d’ajustar-se als següents principis generals:


Flexibilitat i escalabilitat, garantint la seva evolució i adaptació constant als canvis normatius,
tecnològics i organitzatius.



Neutralitat tecnològica, utilitzant estàndards oberts així com, en el seu cas i de forma
complementària, estàndards d’ús generalitzat per la ciutadania.



Accessibilitat a la informació i als serveis públics per mitjans electrònics, d’una manera segura i
comprensible i en formats que permetin la seva reutilització.



Seguretat en relació a la identitat, la integritat, la conservació i , si escau, la confidencialitat de la
informació i de les transaccions.



Garantia d’autenticitat, integritat i d’accés a la informació i documents.



Interoperabilitat per mitjans electrònics, tant internament entre les pròpies aplicacions i serveis
dins l’Ajuntament, com externament en la relació amb les diverses administracions públiques i
demés agents.

8
8.1

REQUERIMENTS TÈCNICS
Normativa

La solució proposada pel licitador caldrà que acompleixi com a mínim amb la norma més rellevant
en l’àmbit d’administració electrònica.


Llei 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.



Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol.



Llei 59/2003 de signatura electrònica.



Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic,
actualitzada mitjançant la Llei 18/2015, de 9 de juliol.



Reial Decret de desenvolupament de la llei 37/2007 de 16 de novembre de reutilització de la
informació del sector públic.



Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions
públiques de Catalunya.



Llei 29/2010, de 3 d’agost de l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya.



Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica.



Llei 16/2015 i l’obligació dels nous tràmits de simplificació de l’activitat administrativa de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.



Llei 18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica.



Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.



Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.



Reial Decret 203/2021 pel que s’aprova el reglament d’actuació i funcionament del sector públic
per mitjans electrònics.
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Reial decret 3/2010 de 8 de gener pel qual es regula l’Esquema nacional de seguretat (ENS) en
l’àmbit de l’administració electrònica, modificat pel Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre.
L’objecte últim de la seguretat de la informació, i per tant, també el document electrònic, és
assegurar que una organització pot complir els seus objectius utilitzant sistemes d’informació. El
sistema haurà de garantir els principis bàsics que fixa l’article 4 de l’ENS de la seguretat integral,
gestió de riscs, prevenció, reacció i recuperació, línies de defensa, revaluació periòdica, i funció
diferenciada.



Reial decret 4/2010 de 8 de gener pel qual es regula l’Esquema nacional d’interoperabilitat (ENI) i
per tant la solució proposada ha d’adoptar les normes tècniques necessàries amb la finalitat de
garantir la interoperabilitat organitzativa, semàntica i tècnica en relació amb la recuperació i
conservació de documents electrònics al llarg del seu cicle de vida.



Resolució de 3 d’octubre de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques,
mitjançant la qual s’aprova la Norma tècnica d’interoperabilitat de catàleg d’estàndards.



Real Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions per
dispositius mòbils del sector públic.



Adequació a les normes tècniques ISO15489:2001 per garantir la integritat i autenticitat dels
documents al llarg de tot el seu cicle de vida.



Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local.

8.1.1 Normes tècniques relatives a la gestió documental
La plataforma haurà de basar-se en normatives, estàndards i directrius en relació a la gestió
documental, com ara:


Norma UNE ISO 15489 Informació i documentació. Gestió de documents.



Norma UNE ISO 23081 Informació i documentació. Processos de gestió de documents:
Metadades per a la gestió de documents.



Requisits establerts per la MoReq2 o MoReq2010.



Norma ISAAR (CPF). Norma internacional sobre registres d’autoritat d’arxius relatius a
institucions, persones i famílies.



Es valorarà positivament, aquelles que acompleixin:
o

ISO 30300. Informació i documentació. Sistemes de gestió de registres - Fonaments i
vocabulari.

o

ISO 30301. Informació i documentació. Sistemes de gestió de registres - Requisits.

8.1.2 Normes tècniques d’interoperabilitat


Resolució de 3 d’octubre de 2012, de la Secretaria d’estat d’administracions públiques,
mitjançant la qual s’aprova la Norma técnica de interoperabilidad de catálogos estándar.

Pàgina 40 de 334



Resolució de 19 de juliol de 2011, la Secretaria d’estat d’administracions públiques, mitjançant la
qual s’aprova la Norma técnica de interoperabilidad de digitalización de documentos.



Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d’estat d’administracions públiques,
mitjançant la qual s’aprova la Norma técnica de interoperabilidad del expediente electrónico.



Resolució de 28 de juny de 2012 de la Secretaria d’estat d’administracions públiques, mitjançant
la qual s’aprova la Norma técnica de interoperabilidad de protocolos de intermediación de datos.



Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d’estat d’administracions públiques, mitjançant
la qual s’aprova la Norma técnica de interoperabilidad de relación de modelos de datos.



Resolució de 19 de juliol de 2011 de la Secretaria d’estat d’administracions públiques, mitjançant
la qual s’aprova la Norma técnica de interoperabilidad de procedimientos de copiado auténtico y
conversión entre documentos electrónicos.



Resolució de 19 de juliol de 2011 de la Secretaria d’estat d’administracions públiques, mitjançant
la qual s’aprova la Norma técnica de interoperabilidad de modelo de datos para el intercambio de
asientos entre las entidades registrales.



Es valorarà positivament, aquelles que acompleixin amb “Content Management Interoperability
Services (CMIS) – especificació tècnica oberta, aprovada per Organization for the Advancement of
Structured Information Standards.

8.1.3 Actualitzacions als nous requeriments legals
L’adjudicatari és responsable, en les seves activitats, serveis i productes que se’n derivin de
l’adequació a la normativa vigent que resulti d’aplicació, així com de l’acompliment de les obligacions
legals.
El licitador es compromet a garantir que els sistemes i serveis a contractar acompleixen tots els
requeriments normatius, reguladors i contractuals exigits a l’actualitat, i l’adjudicatari s’obliga a
realitzar les actuacions que resultin necessàries en lo successiu, en temps i forma, per permetre
l’acompliment de qualsevol nou requeriment legal que resulti d’aplicació, tant durant l’execució del
projecte així com en el futur en fase de suport, manteniment i evolució, i que afecti als sistemes,
serveis, tractaments de dades, seguretat, llocs web, aplicacions mòbils, etc. objecte del present
contracte, tant per la fase d’execució del present projecte com per la fase posterior de suport,
manteniment i evolució. L’Ajuntament ho contempla en el present contracte, de forma que
l’adjudicatari no facturarà cap import addicional en aquest sentit durant l’execució i durada del
contracte.

8.2

Llicències de programari

Les propostes han d’incloure totes les llicències corporatives per a l’Ajuntament d’Amposta i els seus
ens dependents en cas d’existir-ne durant la durada del contracte, sense limitacions en la
plataforma, nombre d’usuaris, nombre d’ens, funcionalitats, integracions i interoperabilitat.
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Permetrà la creació dels entorns operatius que siguin necessaris per a l’explotació i evolució del
sistema (desenvolupament, preproducció, producció).
Així mateix, aquestes llicències concediran a l’Ajuntament i per tant obligaran a l’adjudicatari al
compromís d’incloure noves funcionalitats, millores o novetats relacionades amb l’objecte del
present contracte, desenvolupades per l’adjudicatari durant la durada del contracte.
Cal que inclogui totes les llicències de programari complementari que es requereixi pel
funcionament de la solució completa (gestor d’informes, gestor documental, repositori documental,
business Intelligence, etc.) havent d’especificar-se i detallar-se a la memòria tècnica clarament
els components i llicències incloses.

No estan incloses en la licitació les aplicacions “genèriques” que s’executen en els llocs de treball, és
a dir, sistema operatiu client, programari ofimàtic, rutines gratuïtes, així com les respectives
llicències, incloses les possibles relatives a connexions de xarxa per a la part de client.
Si s’utilitzessin llicències d’escriptori remot (tipus RDP, etc) o solució tècnica similar, les mateixes sí
que hauran de trobar-se incloses en el preu de licitació.
L’adjudicatari no requerirà cap llicenciament ni programari addicional per a les funcionalitats
requerides per aquest plec.

8.3

Documentació

Tota la solució i els diferents components del present plec, cal que siguin subministrats com actiu de
l’Ajuntament.
El contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament tota la documentació, tant prèvia així com la generada
durant l’execució del contracte, requerida i/o oferta a través d’aquells mitjans físics o mecanismes
així com programari que, a criteri de l’Ajuntament, millor s’adapti a les característiques de la solució
sol·licitada.
Addicionalment, l’Ajuntament pot proporcionar un entorn col·laboratiu on desar aquesta
documentació que el contractista s’obligarà a mantenir actualitzada i dur el corresponent control de
versions.
El contractista haurà de proporcionar tota la documentació associada a cada component de la
solució, com a mínim:
 Entorn tecnològic i gràfic de components.
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 Documentació tècnica de la solució així com de les API i serveis web que possibiliti la seva
integració amb sistemes externs, quadres de comandament, seu electrònica, catàleg de tràmits,
carpetes electròniques i demés portals i serveis públics electrònics, etc.
 Anàlisi funcional de cada integració del producte de programari amb terceres aplicacions o amb
les dades gestionades per altres sistemes.
 Documentació d’anàlisi funcional i disseny (llista de requisits funcionals i no funcionals, casos
d’ús, prototips d’interfície, etc.)
 Llistat de fonts i llibreries utilitzades junt amb el tipus de llicències aplicables a cadascuna d’elles.
 Manuals i paquets d’instal·lació.
 Manuals d’administradors i perfils tècnics.
 Manuals d’usuari i tota la documentació del sistema, segons perfils d’usuari. Així mateix, es
proporcionarà un document audiovisual a mode de guia ràpida d’ús del producte (general així
com per a cada mòdul).
 Instruccions per a la seva correcta explotació.
 Definició de requisits, restriccions, compatibilitats, configuració i parametrització, tant de la
solució com de l’equip d’usuari final.
 Anàlisi d’impacte de l’entorn tecnològic al de l’Ajuntament.
 Plans de migració i impacte de la migració així com resultats.
 Plans de proves i informe de resultats de les proves realitzades.
 Documentació d’adequació de la solució a la legalitat vigent en cada àmbit d’aplicació dels
diferents mòduls de gestió així com a l’aplicable en matèria de seguretat i protecció de dades.

8.3.1 Continguts
Tota la documentació i els seus continguts, es lliurarà en suport digital, generats en format
electrònic editable o en qualsevol altre format que sigui més adient per al seu accés eficient sempre
i quan l’Ajuntament disposi de capacitat per al seu accés, i es mantindrà actualitzada
permanentment amb les noves funcionalitats i modificacions realitzades a les aplicacions, mòduls i
components que conformen la solució.
Es lliurarà també còpia per a la publicació. En cas de materials multimèdia, format flv a 600 kbps o
equivalent i mp4 o equivalent per a la seva descàrrega.
Caldrà els arxius mestres utilitzats per a la creació de vídeos, presentacions i documents PDF, del
contingut multimèdia o qualsevol altre contingut susceptible de poder ser editable. Aquests arxius
han de permetre la transformació o edició de qualsevol característica o continguts dels mateixos així
com la seva ampliació.
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Tota la documentació del projecte es lliurarà, com a mínim, en català o castellà i es conservarà de
manera estructurada i a disposició de l’Ajuntament de manera que garanteixi la transferència de
coneixement des del contractista al personal de l’Ajuntament i també en cas de canvi en l’equip de
manteniment i suport assignat pel contractista.
Tots els canvis sobre el sistema extrem-extrem, tècnica i funcional, seran documentats, actualitzats i
lliurats i acceptats per l’Ajuntament, segons procediments que s’estableixin durant el projecte
d’implantació.
De la mateixa forma, el projecte d’implantació, així com el posterior servei inclourà tota la
documentació associada a les activitats del mateix, incloent la planificació actualitzada, actes de
reunions, informes, documentació tècnica i funcional.

8.4

Codi Font

Les empreses licitadores es comprometran a garantir la disponibilitat del codi font de les aplicacions
en cas de tancament de l’empresa o qualsevol motiu, fusió o absorció per altres o per canvi en la
línia de negoci de la mateixa, evitant-se així una vinculació insalvable, i garantir la total recuperació
dels arxius, dades, documents, etc. que conformin la solució del present contracte.
El lliurament d’aquest codi font a l’Ajuntament d’Amposta, haurà de ser de forma immediata i sense
major contraprestació econòmica.

8.5

Aspectes lingüístics

La documentació i comunicació amb l'Ajuntament haurà de ser almenys en llengua catalana.
L’Aplicació suportarà com a mínim, català i castellà, tant en la seva interfície d’usuari, en la generació
de documents, interfícies web dels serveis públics electrònics en seu, catàleg de tràmits, carpeta
ciutadà/empresa, etc.

8.6

Plataforma tecnològica

L’Ajuntament persegueix a nivell tecnològic, que totes les solucions i sistemes d’informació estiguin
desenvolupats en tecnologia de tres capes, que permeti proporcionar suport per a crear aplicacions
distribuïdes, multicapa i multi-plataforma, sobre tecnologia web.
La solució a lliurar ha d’acomplir les següents característiques:


Multi-entitat i Multi-usuari, gestionant informació i expedients propis de l’Ajuntament així com
dels ens dependents en cas d’existir-ne durant la durada del contracte.



Multi-idioma. Les solucions que formen part de la plataforma, caldrà que estiguin dissenyades
per a ser multi-idioma, tant en la generació de documents com en la interfície pels usuaris.
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Escalable en quant a les aplicacions mitjançant la replicació dels elements en les capes de
servidors.



Multitud d’eines, caldrà permetre l’elecció en cada moment de les eines més adequades a cada
implementació, d’acord amb el rendiment, facilitat d’ús, cost/benefici esperat.



Suport i compatibilitat amb sistemes gestors de base de dades i evolucionarà amb les versions
successives que el fabricant de la base de dades pugui anar alliberant durant la vida del
contracte i posterior suport, manteniment i evolució.



La plataforma de servidors sobre la qual ha de funcionar ha de ser compatible o migrable, per
part de l’adjudicatari, a entorns de virtualització de servidors VMWare.



Es valorarà positivament sistemes operatius Linux, preferiblement distribucions centOS. En el
cas que el sistema operatiu requerit per a la solució sigui Microsoft, no podrà ser sobre versions
anteriors a Windows Server 2016.



L’autenticació ha d’estar delegada i centralitzada sobre el directori actiu (AD) de Windows de
l’Ajuntament. Complementàriament, per als accessos des de seus sense connexió a la xarxa
municipal, l’autenticació podrà estar delegada sobre el sistema propi que la plataforma ha de
disposar.



Es valorarà positivament que la solució disposi de doble factor d’autenticació.



La solució no ha d’utilitzar applets de java en cap de les seves funcionalitats. Si s’admeten
sistemes basats en java web start.



Cal que es disposi d’una capa d’integració i interoperabilitat, mitjançant d’API oberta i
documentada, que proporcioni accés a les seves funcions a través d’implementació d’APIRest i/o
webservices que segueixin protocols i formats estàndards (per exemple, comunicacions SOAP i
especificacions WSDL) i cobrint tots els mòduls objecte del present contracte.



Suport d’arquitectures centralitzades, distribuïdes i/o rèpliques que facilitin el creixement i
l’escalabilitat.



Permetre la instal·lació en condicions d’alta disponibilitat.



Els documents caldrà que es puguin emmagatzemar en format natiu sense incorporar dins dels
mateixos qualsevol tipus d’informació o tractament del propi sistema.



Integració amb entorns ofimàtics com Microsoft Office i/o Libreoffice.



Possibilitar l’exportació de la informació en diferents formats com PDF, XLS, MDB o document de
text. Com a mínim algun que permeti el tractament i reutilització de la informació.



Permetre l’administració dels dispositius d’emmagatzematge i la gestió d’alertes pròpies del
sistema.



L’Arquitectura de la plataforma estarà implementada sobre tecnologies web (segons el detallat
en cada component de l’apartat 9), comptant amb una guia d’estils i usabilitat el més comú
possible a tota la solució que garanteixi que l’arquitectura d’informació, usabilitat i iconografia
siguin el més homogènies possibles en totes les pantalles, facilitant l’aprenentatge i ús intuïtiu
de la mateixa.
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La solució serà accessible mitjançant navegador web, des dels llocs de treball dels usuaris, i
desenvolupada des d’origen amb tecnologia web, no tractant-se d’una mera capa de
presentació, segons l’especificat en cada component de l’apartat 9.



Cal que parteixi d’un framework o plataforma composada tant per infraestructura bàsica (accés
a dades, gestió d’errors, gestió de transaccions, etc.) com per infraestructura funcional
(integració amb la seguretat, controls comuns a varis mòduls, interfície comú, suport al sistema
d’ajuda a l’usuari, etc.).



Arquitectura basada en filosofia multi-capa.



Cal que la plataforma sigui provada en diferents entorns físics homologats i que doni suport a
diferents solucions amb un número mínim d’usuaris representatius.



La plataforma d’administració web caldrà que estigui concebuda per donar major facilitat i
flexibilitat de configuració i parametrització, sense requerir coneixements tècnics. Les solucions
que formen part de la plataforma caldrà que siguin totalment administrables de forma fàcil i
intuïtiva, essent objectiu que, amb la deguda formació en temps d’implantació, es garanteixi que
els perfils tècnics puguin ser totalment autònoms i independents en l’administració del sistema.



La plataforma cal que implementi funcionalitats d’autorització, autenticació i auditoria valorant
positivament les disponibles en nucli comú, possibilitant l’acompliment dels requisits en matèria
de protecció de dades corresponents, segons Llei de protecció de dades (LOPDGDD). Caldrà que
compti amb els mecanismes de control d’accés, identificació i autenticació dels usuaris, amb una
sèrie de mesures implementades a nivell de programari per, entre d’altres, realitzar el registre
de l’activitat dels usuaris, bloquejar sessions, eines de control de qualitat del codi desplegat o
desestructuració i ofuscació de dades en els entorns no productius. Caldrà que permeti l’emissió
d’informes d’auditoria de seguretat, mostrant els perfils, rols, usuaris i drets d’accés, metadades
considerades com a protegides, etc. Una “radiografia” de l’estat de seguretat que es disposi en
cada moment a la plataforma.



El disseny de la plataforma caldrà que consideri les fases de manteniment i actualització de les
mateixes, incloent eines de diagnosi i serveis automatitzats que analitzen els sistemes
desplegats i identifiquen les actualitzacions a aplicar. El servei cal que permeti desplegar les
actualitzacions a instal·lar de forma automàtica i haurà de disposar dels protocols i
procediments tant per a la seva instal·lació com per a l’actuació davant una potencial incidència
d’actualització. L’usuari podrà conèixer en tot moment en quina versió es troben els
components des del propi sistema i quines actualitzacions es desplegaran.



Adaptació a canvis normatius. La solució completa objecte del present contracte ha de
contemplar l’adaptació als canvis normatius que sorgeixin durant l’execució i vida del contracte.



Suportar els certificats digitals i segells d’òrgan de signatura electrònica de CATCERT i FNMT i el
sistema haurà de permetre determinar quina classe de certificats s'utilitzarà en cada servei,
funcionalitat, procediment o actuació administrativa. Els usuaris podran tenir el certificat
instal·lat en el seu equip i/o en una targeta criptogràfica o servidor de certificats.
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La solució ha de permetre, en el cas que l’Ajuntament d’Amposta opti per aquest extrem,
l’autenticació d’usuaris i la firma electrònica mitjançant sistemes HSM o delegat a un tercer de
confiança. Arribat el cas, l’adjudicatari realitzarà la integració sense cost addicional per a
l’Ajuntament.

8.6.1 Base de dades
Els processos d’emmagatzematge i de tractament de les dades que requereixin l’ús d’un sistema
gestor de base de dades, aniran contra un gestor de base de dades relacional altament escalable,
amb protecció i alt rendiment, potent, que compti amb seguretat completa en l’entorn de producció
i de preproducció, gestió de còpies de seguretat, eines d’administració gràfica i intuïtiva i còmode
d’usar, suport i manteniment de fabricant i demés característiques pròpies d’un gestor de base de
dades de primer nivell.
Es valorarà positivament que sigui sobre Oracle, atès la robustesa, rendiment i solvència
contrastada així com que l’Ajuntament disposa de coneixement i permetria assumir el projecte amb
plena compatibilitat així com poder disposar de l’entorn de desenvolupament i “mirall” on-premise
amb facilitat, agilitat sense necessitat de conversió ni transformació de bases de dades o
d’implantació de nous sistemes gestors.
Dins de la solució presentada, a part de lliurar les connexions i usuaris de base de dades específics
per a la solució objecte del present contracte, l’adjudicatari lliurarà una instància i usuari addicional
a la base de dades per a la gestió i tractament de dades de possibles desenvolupaments propis per
part de l’Ajuntament, en els entorns de preproducció i producció, de forma que també conformarà
part del manteniment i suport vers aquesta, còpies de seguretat, tunning de base de dades, etc.
Durant la vida del contracte, l’adjudicatari evolucionarà la infraestructura i sistemes del gestor de
base de dades en les seves diferents versions a fi de garantir-ne l’evolució tecnològica de base així
com el rendiment, dels diferents entorns.

8.6.2 Servidor d’Aplicacions
Atesa la criticitat del projecte a implantar, tot i ser modalitat Cloud en mode SaaS, el licitador caldrà
que en detalli el/s servidor/s d’aplicacions, arquitectura i configuració que lliurarà i serà
objecte de valoració, ja que serà el component que executi tota la lògica de negoci de la solució i
es valorà positivament que:


Ofereixi una estabilitat empresarial, suport, pegats garantits, actualitzacions i solucions de
seguretat i garantia.



Sigui una solució modular i que suporti diferents sistemes operatius.



Disposi i permeti tecnologia:
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o

Alta disponibilitat (clustering), per permetre l’execució d’aplicacions en diversos servidors en
paral·lel, que en el cas que es produeixi fallida en algun d’ells, d’altres segueixin prestant el
servei.

o

Balanceig de càrrega, que requereix que cada servidor atengui un percentatge de les
peticions de forma que el sistema en conjunt suporti més usuaris.

8.6.3 Requeriments de navegador web
Amb la finalitat de garantir el màxim d’independència dels dispositius clients i l’accessibilitat de la
solució, s’hauran d’acomplir les normes WCAG (web content accessibility Guidelines) del W3C (World
Wide Web Consortium).
Les aplicacions i portals web dels serveis públics electrònics, han de poder-se visualitzar i operar
correctament en les darreres versions de Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome i Safari.

8.6.4 Programari
Es requereix que la solució es conformi per un conjunt de components i mòduls, cadascun dels
quals tindrà una finalitat ben definida, i integrats, de forma que sigui fàcil accedir a la informació des
de qualsevol part de les aplicacions, permetent la fàcil inclusió de nous mòduls que puguin
complementar el sistema en el futur.
Cal que permeti la parametrització i/o ampliació per adaptar-se completament a les necessitats de
l’Ajuntament. L’adjudicatari serà l’encarregat de la citada parametrització inicial conforme a les
necessitats de l’Ajuntament en el moment de la implantació.
Encara que la instal·lació inicial s’ha de realitzar per l’adjudicatari, la solució caldrà que sigui
fàcilment instal·lable i estar orientada a l’usuari no informàtic, amb facilitat d’ús, configuració i
gestió.
Caldrà incorporar mecanismes que assegurin la coherència de la informació i garanteixin la seva
integritat, els seus drets i limitacions d’accés a les mateixes als diferents tipus d’usuaris.
Les condicions d’explotació s’han d’adaptar sempre als criteris vigents a l’Ajuntament en el moment
de la implantació i en tots els casos serà preceptiu el vistiplau tècnic de l’Ajuntament. Així mateix,
qualsevol situació imprevista es resoldrà d’acord als criteris de l’Ajuntament d’Amposta.

8.6.5 Interfície gràfica


Els components i mòduls cal que tinguin una interfície gràfica d’usuari amigable i que faciliti la
navegació a través de diverses pantalles, enllaçant-les segons la relació existent entres els
objectes dels mòduls.
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Tots els mòduls han de disposar d’un sistema àgil i potent per a realitzar consultes i accedir als
registres de l’aplicació.



Tots els components i mòduls que formen la solució han de disposar al màxim possible la
mateixa aparença, iconografia, estils i que segueixin els mateixos criteris respecte a
funcionament de la interfície d’usuari, valorant-se molt positivament aquest extrem, ja que
afavoreix i redueix la corba d’aprenentatge i contribueix a la polivalència i transversalitat dels
empleats municipals.



La interfície dels portals i serveis públics electrònics així com aplicacions mòbils, cal que:
o

S’adaptin al llibre d’estils i imatge corporativa de l’Ajuntament d’Amposta.

o

Sigui responsive web design per adaptar-se a dispositius mòbils (smartphones i tauletes).

o

Siguin multi-idioma, com a mínim català i castellà.

o

Caldrà que acompleixin amb la legislació vigent d’accessibilitat i usabilitat i en especial en el
disposat en el Real Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat de llocs web i
aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

8.6.6 Model de dades
Es requereix:


L’existència d’un Diccionari de Dades, que faciliti la comprensió de l’estructura de dades de tota
la solució.



Que permeti la inclusió de nous camps definits per l’usuari.



Que permeti associar documents a qualsevol entitat amb utilitats d’operador. Aquests
documents es visualitzaran a les pantalles de consulta de les aplicacions.

8.6.7 Generació i impressió d’informes i consultes
Es requereix que:


Disposi d’un sistema que pugui manegar l’usuari final per a la creació de consultes i qualsevol
tipus d’informes, llistats o documents.



L’eina ha de permetre l’exportació dels resultats a eines d’ofimàtica estàndards o arxius de text
pla.



Els llistats i informes, cal que puguin ser mostrats en pantalla abans de poder ser impresos.



L’eina cal que basi el seu funcionament en un catàleg de dades que visualitzi noms de camps i
relacions entre taules de forma fàcilment comprensibles per l’usuari.



L’eina cal que estigui disponible per a tots els usuaris.



Cal que disposi de la capacitat de generació de documents en formats com PDF, HTML i DOCX
normalitzat (ISO/IEC 29500:2008, Information technology-Office OpenXML formats).



Els documents que es generin a través de les aplicacions es puguin integrar a la plataforma de
notificacions: Enviament de documents, recepció d’acusaments de rebuda i emmagatzematge
de les digitalitzacions.
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Gestioni i utilitzi marcadors normalitzats previstos en documents de tipus DOCX.



Els documents que es generin a través de l’aplicació s’integrin amb el sistema de portafirmes per
a la firma electrònica i amb el sistema de firma biomètrica i que una vegada signats puguin
formar part d’un expedient electrònic.



L’eina cal que permeti als documents i informes que generin les aplicacions, poder-los
emmagatzemar i vincular a expedients electrònics que es tramitin amb la plataforma de
tramitació electrònica, reutilitzant així els documents i la informació dels sistemes de gestió, per
exemple que un certificat de pagament o un rebut pugui enviar-se a un expedient en tramitació.

8.6.8 Processos massius
Es requereix que:


L’aplicació disposi de forma transversal, d’una eina de planificació de processos massius sobre
tercers, domicilis, expedients, càrrega de dades, generació d’informes o qualsevol altra de tipus
tècnic i funcional.



Es puguin planificar de forma immediata, planificada o periòdica qualsevol tipus de treball en
funció d’un calendari establert.



El llançament dels treballs no interfereixi amb el funcionament normal de l’aplicació.



Els procediments massius disposin d’una gestió independitzada i individualitzada dels treballs i
de fàcil ús per als usuaris finals.



La solució pels procediments massius cal que estigui integrada en les pròpies pantalles de gestió
i no per entorns especials i específics per a perfils tècnics de backend.

8.6.9 Arquitectura i Rendiment
Caldrà que acompleixi alta disponibilitat i permetre oferir una gran quantitat de connexions, a més
de rapidesa i agilitat de navegació.
L’adjudicatari haurà de garantir que la infraestructura d’aplicacions desplegada assoleix les següents
mètriques en una operació normal de la solució, que no impliquin processos massius:
Mètrica

Valor requerit

Temps mitjà de resposta de l’aplicació

< 2 segons

Temps de resposta màxima

< 4 segons

Usuaris concurrents

Aprox. 150 usuaris

Els valors de la taula anterior, son aproximats i per tant, en cas d’incompliment l’adjudicatari podrà
justificar l’incompliment i l’Ajuntament es reserva el dret d’acceptar-ho o exigir l’aplicació de
mesures correctores per assolir les mètriques descrites i que l’adjudicatari haurà d’aplicar.

Pàgina 50 de 334

8.6.10 Interoperabilitat
La plataforma disposarà dels procediments i sistemes necessaris per a garantir la interoperabilitat i
integració entre:


Totes les eines, components, mòduls i procediments recollits en el present document, com a
mínim, i els que es recullin en la proposta realitzada pel licitador.



Eines i sistemes municipals així com d’agents i administracions externes, per a l’intercanvi
d’informació que es detallen en aquest plec de condicions tècniques. Aquests procediments
hauran d’estar tècnicament adaptats a les especificacions regulades a l’Esquema nacional
d’interoperabilitat ENI (article 156, apartat 1, de la Llei 40/2015, i Reial Decret 4/2010 , de 8 de
gener i altres disposicions relacionades) i aquells formats específics i sectorials que garanteixin
l’intercanvi d’informació.

8.6.11 Capa d’Integració
La plataforma ha de disposar d’un catàleg de serveis o mecanismes necessaris per a poder ser
utilitzats, a través d’APIRest i/o WebServices, detallat en l’apartat 10,

des de les aplicacions

corporatives actuals i futures de l’Ajuntament que ho requereixin així com per les pròpies que
formen components i mòduls del present projecte.
Qualsevol actualització, millora o evolució d’aquest catàleg de serveis que oferirà la solució, haurà
de ser notificat prèviament a l’Ajuntament i ha de garantir que les aplicacions corporatives segueixin
funcionant amb normalitat sense cap modificació en la integració.
Si fos necessària la modificació o adequació de les aplicacions corporatives, caldria notificar a
l’Ajuntament quins canvis són necessaris per adaptar-se a aquestes millores i disposar de les dues
versions d’integració fins que l’Ajuntament verifiqui el correcte funcionament del canvi.

8.6.12 Monitorització d’usos
Es requereix:


En els serveis públics electrònics, per a que l’Ajuntament pugui extreure indicadors d’ús de la
solució, tant ens els diferents serveis així com en les diferents funcionalitats, ja sigui en aquelles
d’accés públic i anònim, com aquelles que siguin d’accés restringit i degudament autenticat (p.
ex. funcionalitats o serveis més usats de la seu-e, accessos o serveis directes des de la carpeta
ciutadà/empresa, els top10 dels tràmits més usats, accessos d'usuari als serveis personalitzats, temps
mitjà de resposta, dispositius clients utilitzats per accedir a la solució, etc.).



En mòduls i components que conformen la solució global de gestió integral i integrada interna,
per tal d’avaluar l’ús funcional així com auditoria de les actuacions, tant en l’accés a opcions,
registres, dades, documents així com en la modificació de les dades, totals o parcials, per
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garantir la traçabilitat en tota la solució global. Tot basat en el nucli de la solució i per tots els
components descrits en l’apartat 9.

8.6.13 Ampliació tècnica i funcional de la plataforma tecnològica
L’Ajuntament, necessita poder realitzar tasques de desenvolupament de programari que pugui
complementar i estendre les funcionalitats del sistema integrat i integral, en aquelles àrees i
procediments que no estiguin contemplats i no es prevegi un desenvolupament proper per part de
l’adjudicatari, o bé la solució proporcionada no s’ajusti a necessitats pròpies.
En concret:


Cal que es proporcioni documentació sobre el model de dades, permetent a més l’accés per part
de l’Ajuntament per a realitzar l’explotació de dades i documents de forma independent.



El sistema ha de preveure punts d’extensió en el seu desenvolupament, de tal forma que puguin
aplicar-se noves funcions a mode d’add-ons o plug-ins. Aquestes funcions seran accessibles des
de qualsevol procediment del sistema, configurant el flux de treball i afegint accions o activitats
que utilitzin aquestes funcions pròpies.



L’adjudicatari cal que posi a disposició de l’Ajuntament, a més dels serveis web propis del
sistema, les llibreries o APIs necessàries per al desenvolupament de noves funcions o serveis,
que seran les mateixes que les utilitzades per al desenvolupament del propi sistema, de tal
forma que els desenvolupadors de l’Ajuntament tinguin el mateix “look & feel” (aparença gràfica
i funcional) i quedin totalment integrats en el mateix sistema.



Els serveis permetin realitzar totes les operacions atòmiques que permetin automatitzar
operacions en el sistema de dades.



La freqüència de subministrament de llibreries, APIs o serveis web actualitzats a l’equip de
desenvolupament de l’Ajuntament, cal que sigui, com a mínim dues vegades a l’any.



El desplegament i manteniment de les aplicacions web desenvolupades per l’Ajuntament es
realitzi en un servidor d’aplicacions contingut en el mateix Cloud on estigui ubicat la resta del
sistema.



Per al desenvolupament es compti amb un entorn de desenvolupament, que serà una
instal·lació paral·lela del sistema, actualitzada en quant a programari de gestió però
desconnectada de les dades reals. El sistema de desenvolupament estarà desplegat al CPD de
l’Ajuntament, per tant la llicència del programari caldrà que contempli aquesta instal·lació.

En tot cas els desenvolupaments realitzats per l’Ajuntament no modificaran ni alteraran de cap
forma aquestes llibreries, APIs o serveis web proporcionats pel sistema, ni tampoc podran
considerar-se com a part del mateix.
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Els desenvolupaments, abans d’entrar en producció, seran enviats a l’equip de desenvolupament i
manteniment de l’adjudicatari per a la seva revisió i aprovació, comprovant aquests que llur
desenvolupament no afecta al normal funcionament del sistema i desplegant llavors els arxius
necessaris al servidor de producció.
L’Adjudicatari podrà fer ús de les extensions desenvolupades per l’Ajuntament junt amb el seu
sistema de gestió, sempre que compti amb el consentiment exprés de l’Ajuntament d’Amposta,
quedi diferenciat el seu ús i s’especifiqui que aquestes extensions han estat desenvolupades pel
mateix.

8.7

Requeriments Cloud

8.7.1 Introducció
El cloud computing o computació al núvol és una nova forma de prestar els serveis de tractament
de la informació, vàlida per a l’administració pública, que permeti optimitzar l’assignació i el cost de
recursos associats a les necessitats de tractament d’informació. L’Ajuntament no té necessitat de
realitzar inversions en infraestructures sinó que utilitzarà la que posa a la seva disposició el
prestador del servei, garantint que no es generaran situacions de falta o excés de recursos, així com
el sobrecost associat a aquestes situacions.

8.7.2 Acompliment normatiu relatiu al Cloud
L’adjudicatari ha de garantir de forma imperativa que el sistema proposat acompleix amb la
legislació que és aplicable en matèria TIC i en especial amb les següents normes, a més d’altres
indicades com tals en el present document:


Reial Decret-Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de
seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions.



Esquema nacional de seguretat, aprovat per Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es
regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica (ENS).



Esquema nacional d’interoperabilitat, aprovat per Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es
regula l’Esquema nacional d’interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica (ENI).



Llei de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, LOPDGDD 3/2018 de 5 de
desembre. L’empresa adjudicatària tindrà la consideració d’encarregat de tractament i, d’acord
amb el que s’estableix, una vegada adjudicat el contracte es formalitzarà el corresponent
contracte de tractament de dades de caràcter personal.
La propietat de la informació correspon a l’Ajuntament d’Amposta. L’adjudicatari haurà
d’elaborar un document de seguretat en els termes exigits, per aquesta nova contractació.
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En el cas d’infringir aquesta condició, l’empresa adjudicatària serà considerada també com a
“responsable del tractament” responent a les infraccions que hagués pogut cometre.


Aquelles que en el decurs de la vida del contracte, afectin en especial en l’àmbit de protecció de
dades, tractament de les dades així com en la prestació de serveis TIC. Per tant, l’adjudicatari
adequarà durant la vida del contracte les infraestructures, components i serveis d’acord al marc
normatiu present, sense cap cost addicional per a l’Ajuntament.



Subcontractacions. L’adjudicatari, haurà de comunicar qualsevol subcontractació (personal,
instal·lacions, servei de comunicacions, serveis de recolzament, etc.) a l’Ajuntament, indicant la
tipologia dels serveis que pretén subcontractar i haurà d’obtenir la conformitat expressa a
l’esmentada subcontractació per part de l’Ajuntament. L’empresa subcontractada haurà de
disposar, almenys, de les mateixes garanties contractuals amb l’empresa adjudicatària del
contracte.

L’empresa adjudicatària, haurà d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a
garantir la seguretat de la informació i les normes que afectin, que evitin la seva alteració, pèrdua,
accés i tractament no autoritzat.

8.7.3 Tipologia cloud i modalitat de servei
L’Ajuntament, davant la necessitat d’oferir flexibilitat en la disponibilitat dels seus recursos
informàtics, opta per la modalitat de núvol privat (private-cloud), és a dir, estarà dedicada en
exclusiva a l’objecte de la solució i serveis del present contracte i no podrà ser compartida amb
altres serveis o organitzacions.
Les solucions subministrades seran administrades com un servei essent responsabilitat de
l’adjudicatari l’administració, actualització i manteniment de la infraestructura i plataformes en la
que s’allotgin, incloent totes les llicències necessàries per al manteniment dels serveis llur cost i
actualització serà responsabilitat de l’adjudicatari.
El servei de cloud es basarà en un catàleg de serveis, dels que l’Ajuntament d’Amposta en tindrà
plena disponibilitat de consum dels recursos que necessiti en cada moment, dintre del concepte de
pagament per ús quantificat.
Aquest catàleg de serveis estarà composat per un conjunt de paquets de recursos que anirà
evolucionant en el temps en funció de l’evolució de la tecnologia.
Aquests serveis els agruparem en les següents tipologies:


Servidors: Elements de xarxa i computació de cloud.



Emmagatzematge: Capacitat de disc proporcionada com a servei.



Còpies de seguretat: Capacitat de còpia per a les màquines virtuals configurades.
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Es consideraran inclosos tots els components, com els serveis per a la instal·lació, configuració i
administració dels seus components així com els elements per a dotar la solució de seguretat i
connectivitat. S’inclourà en els productes les llicències corresponents als sistemes operatius de
virtualització, emmagatzemament, bases de dades, còpies de seguretat i qualsevol altre element o
aplicació que es proporcioni, així com, el seu suport i manteniment. No es podrà imputar cap cost
extra al llarg del cicle de vida del contracte, a excepció d’aquells que l’Ajuntament pugui requerir del
catàleg de serveis que l’adjudicatari disposi i no siguin objecte del present contracte.
Qualsevol modificació/evolució del catàleg de servei que ofereixin, caldrà garantir que les
aplicacions seguiran funcionant normalment sense la necessitat de canvis en les integracions i
interoperabilitat.

8.7.4 Serveis i procediments de suport operatiu
Serà responsabilitat de l’adjudicatari, els serveis d’administració, actualització i manteniment així
com els serveis d’operació, explotació i suport tècnic de tota la infraestructura i plataformes que
suportin la solució objecte del contracte:


Operació de Sistemes i Gestió de Xarxa: Mitjançant aquests serveis, el personal supervisa el
correcte funcionament de les màquines i sistemes del CPD, així com el funcionament de les
seves línies de comunicacions. Aquests serveis són els següents:
o

Operació de Sistemes: Monitorització, primer nivell d’incidències, escalat i resposta. Canvis.
Seguiment Back-Up. Reporting bàsic.

o

Operació de Gestió de Xarxes: Monitorització de línies i routers. Gestió d’averies en línies i
monitorització de firewalls, DNS, etc. Monitorització d’elements actius (software, hub´s, etc.)
Back-up de firewalls i DNS o Backup d’elements actius. Reporting bàsic, escalat i primer nivell
d’incidències.



Administració del Sistema: Inclouen les actuacions necessàries per a garantir, a llarg termini, el
correcte funcionament del sistema i el seu aprofitament òptim, tant respecte a les funcionalitats
com al rendiment general. Aquests serveis són els següents:
o

Administració de Sistemes Operatius: Gestió de polítiques de seguretat. Gestió de polítiques
de sistemes. Monitorització i anàlisi del sistema. Manteniment i actualització del hardware.
Gestió del rendiment. Manteniment preventiu i correctiu. Elaboració de documentació.

o

Administració de Bases de Dades: Instal·lació i configuració del software. Política de còpies
de seguretat i recuperació. Seguretat en base de dades (usuaris, rols, privilegis.)
Monitorització i optimització de bases de dades. Planificació de creixements i canvis.
Tunning.

o

Administració de Middleware (servidors d’aplicacions, servidors web, etc.): Instal·lació i
configuració. Polítiques de seguretat. Polítiques de seguretat web. Monitorització i control.
Gestió de canvis. Gestió d’Incidències.
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El proveïdor ha de garantir l’accés, per part dels tècnics municipals, a les dades i documents,
habilitant eines, comunicacions i protocols a les bases de dades i repositori documental que
conformin la solució, per possibles desenvolupaments d’aplicacions que realitzi el Servei TIC de
l’Ajuntament, així com per a l’explotació i anàlisi de dades, o per a la publicació de dades i
documents, ja per necessitats de presa de decisions o que permetin l’obertura mitjançant
transparència activa, publicació a portals de dades obertes, etc.
Aquest accés serà per a tots els entorns lliurats (producció, preproducció, mirall) i caldrà que sigui
lliurat mitjançant accés directe a la base de dades (taules, consultes, vistes, funcions, etc) i
degudament documentat i lliurat als tècnics del Servei TIC de l’Ajuntament.
Serà complementat mitjançant API’s obertes amb protocols i formats estàndards que seran
degudament documentats i lliurats als tècnics de l’Ajuntament (veure apartat 10).
L’Ajuntament es compromet al principi de confidencialitat davant la informació a la que tingui accés
sobre els models de dades i demés components del sistema que pugui comprometre a l’adjudicatari
vers la possible competència.

8.7.5 Ubicació geogràfica
L’allotjament o allotjaments del/s centre/s de procés de dades, infraestructura, plataforma, dades i
documents de l’Ajuntament associats al Cloud, inclosos els possibles alternatius, han de ser
proposats fent referència a ubicació geogràfica on es troba ubicat. És requisit que es trobi ubicat al
país o països de l’Espai Econòmic Europeu, preferiblement a Catalunya, per raons horàries i de
major facilitat per exercir els controls i auditories definides. Tot plegat permet identificar el marc
legal aplicable, garantir una major mesura d’acompliment i reduir riscs associats, més quan no es
contempla una transferència internacional de les dades.
Aquesta localització afecta no sols a la seu del proveïdor de cloud, sinó també a la localització de
cadascun dels recursos físics que s’utilitzi per implementar el servei de forma directa o
subcontractada. Els drets i obligacions relatius a llurs dades han de garantir-se sempre.
L’Adjudicatari ha d’informar en tot moment a l’Ajuntament de la ubicació de la infraestructura
tecnològica i de la informació, incloent la possible intervenció de subcontractistes.

8.7.6 Transparència
En relació al control de la localització de les dades, un servei de Cloud pot ser auditable o
transparent en quant l’Ajuntament pot reclamar informació precisa d’on, quan i qui ha
emmagatzemat o processat les seves dades, i en quines condicions de seguretat s’han produït.
D’una altra forma, ens trobarem amb un servei opac, en el que aquest no té cap opció d’obtenir
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informació precisa de què ha passat amb les seves dades ni eines per auditar el servei que se li està
proporcionant i en el que la seva pròpia informació escapa del seu control.
Es requereix als licitadors, que la proposta Cloud que cal subministrar ha de ser auditable i
s’indiquin els processos i criteris que disposarà la solució per a fer-ho possible.

8.7.7 Capacitat
El sistema ofert haurà de ser:


Escalable, haurà de preveure el creixement del volum de dades de servei durant la vigència del
contracte.



Dimensionable, en funció dels pics de càrrega de servei reals.



Disponible, en els termes dels acords de nivell de servei establerts en aquest plec.

S’arbitrarà un procediment per a sol·licitar, per part de l’Ajuntament, possibles millores temporals
de les capacitats per a sistemes complementaris o addicionals.
L’Adjudicatari es compromet a garantir un augment del 2% anual vers la capacitat, en
computació, rendiment i emmagatzematge per tal d’assegurar una millora i adequació
contínua dins la durada del contracte. Aquest compromís pot ser millorat a l’alça, el qual es
valorarà positivament.

8.7.8 Seguretat i confidencialitat
Les mesures de seguretat son imprescindibles per a garantir la integritat de les dades, evitar
accessos no autoritzats i recuperar la informació en cas de que es produeixin incidències de
seguretat.
La categorització del sistema objecte del present contracte, a efectes de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS), és de nivell MITJÀ.
Es requereix:


El proveïdor del servei queda obligat a complir amb totes les mesures de l’Annex II de l’ENS
pertinents per a la valoració MITJANA en totes les dimensions de seguretat considerades
(Integritat, Confidencialitat, Autenticitat i Traçabilitat).



Les solucions lliurades des de la infraestructura, cal que comptin amb les adequades mesures
de seguretat necessàries per a garantir la identitat, integritat, conservació i confidencialitat, tant
de les dades, documents i transaccions.



Cal garantir la realització de les auditories de seguretat ordinàries i extraordinàries previstes en
l’article 34 de l’ENS. Aquest article exigeix requisits específics sobre els criteris, mètodes de
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treball i de conducta utilitzats, els aspectes dels que cal determinar l’auditoria i les conclusions
que han de realitzar-se sobre ella.


L’adjudicatari serà el responsable de la gestió i administració dels serveis incloent la
infraestructura virtualitzada i la provisió de les plataformes i components que hi intervenen.



L’adjudicatari designarà un Responsable de Seguretat dins de la seva organització, que tindrà
com a interlocutor al Responsable de Seguretat de l’Ajuntament.



Es registraran totes les actuacions realitzades sobre elements virtuals, incloent el muntatge i
desmuntatge de suports d’informació.



L’allotjament de les solucions es prestarà acomplint l’establert en matèria de protecció de dades
i qualsevol altra normativa en matèria de protecció de dades europea o nacional vigent.



Confidencialitat: El proveïdor de Cloud, es comprometrà a mantenir la més absoluta
confidencialitat de totes les dades i documents als que tingui accés, acomplint estrictament amb
la norma espanyola de protecció de dades personals, així com a establir les mesures adequades
per a garantir la seguretat.



Es prevegin mecanismes que garanteixin l’eliminació segura de les dades quan es sol·liciti i, en
tot cas, al finalitzar el contracte. Es requereix una certificació de la destrucció emesa pel
proveïdor de Cloud o per un tercer.



L’adjudicatari, com a responsable del tractament de dades, ha de permetre l’exercici dels drets
d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició u oblit als ciutadans. Per això, el proveïdor de Cloud
es compromet en la cooperació i a garantir les eines adequades per a facilitar l’atenció als drets
indicats.



Comunicacions: La connectivitat especial amb xarxes de l’Administració General de l’Estat, com
ara la xarxa SARA (Sistema d’aplicacions i xarxes per a les administracions), en el cas que
l’Ajuntament la requereixi, caldrà que sigui proveïda per l’adjudicatari, prèvia comunicació de
l’Ajuntament davant de l’organisme autoritzant de la IP pública a utilitzar en el seu nom o
mitjançant intermediació del propi adjudicatari, degudament reconegut i certificat.



El proveïdor de Cloud disposarà dels serveis de frontera amb el proveïdor o proveïdors dels
serveis de telecomunicacions (interconnexió i servei d’accés a Internet, proxys, etc.). No es
compartiran equips base que allotgin la solució o hipervisors amb clients que disposin de
sistemes categoritzats com de nivell baix.



Els requisits d’identificació de l’administrador de l’hipervisor correspondran a un sistema de
categoria ALTA segons l’ENS i el compte d’administració serà diferent que el d’administració dels
restants elements/servidors virtualitzats intervinents en el servei.



Incidències de seguretat i continuïtat: El servei ha de contemplar una adequada gestió de les
incidències de seguretat i mecanismes que garanteixin la continuïtat de les operacions en cas de
catàstrofes o incidents severs.



L’adjudicatari cal que lliuri de forma periòdica, com a mínim en les reunions de seguiment del
contracte i ANS establerts cada trimestre, els incidents de seguretat que s’hagin produït, així
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com les mesures adoptades per resoldre-les o de les mesures que l’Ajuntament ha de disposar
per a evitar danys que puguin produir-se.
Cal poder disposar de l’opció de comprovar les mesures de seguretat, inclosos els registres que
permetin conèixer qui ha accedit a les dades dels que son responsables. Podrà acordar-se que
un tercer independent auditi la seguretat (en aquest cas, cal conèixer l’entitat auditora i els
estàndards reconeguts que aplicarà).


Professionalitat: El proveïdor de Cloud, ha de garantir que la seguretat estigui atesa, revisada i
auditada per personal qualificat.



Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit: Atès l’especial sensibilitat de les
dades tractades per les administracions públiques, l’aplicació de tècniques robustes de xifrat
tant a les dades en trànsit com a les dades emmagatzemades, constitueix una mesura
necessària per garantir la seva confidencialitat. Cal que contempli la realització de còpies de
seguretat de la informació que garanteixi plena disponibilitat i integritat de les dades
emmagatzemades.

8.7.9 Auditories
L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar, per sí mateix o a través d’un tercer, les auditories que
consideri convenients sobre les mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari, sense
necessitat d’informar a l’adjudicatari de la seva realització i en intervals, franges horàries i intensitats
de tal forma que no interfereixin en el normal funcionament dels sistemes contractats.
Aquestes auditories poden ser substituïdes, si procedeix, per certificacions oficials vigents
obtingudes per l’empresa adjudicatària, al seu càrrec i amb la periodicitat que consideri l’empresa,
emeses per entitats reconegudes a tal efecte. És a dir, davant d’una sol·licitud d’auditoria de
l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària pot respondre mitjançant l’aportació d’una certificació de
seguretat obtinguda per ella i que sigui vigent.
En tot cas, hauran de dur-se a terme per l’adjudicatari les auditories periòdiques exigides pel
compliment de la legislació vigent relativa a protecció de dades de caràcter personal i de l’Esquema
Nacional de Seguretat i d’aquelles que puguin requerir-se a nivell legal durant la vida del contracte, i
que com a obligació legal de l’adjudicatari s’entenen incloses en el preu del contracte.

8.7.10 Monitorització
L’adjudicatari cal que habiliti l’eina o eines tècniques necessàries (incloent les possibles llicències
d’ús d’aquestes) per a la monitorització 24x7 de la mesura d’activitat, comunicacions, disponibilitat,
rendiment, així com identificar tendències en paràmetres de la infraestructura usada per a
l’allotjament i les comunicacions, per tal de detectar interrupcions dels serveis per mal
funcionament.
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Caldrà habilitar un accés per a l’Ajuntament a l’objecte de verificar l’adequat acompliment dels ANS
(Acords de nivell de servei).
L’interval de monitorització no serà superior als 3 minuts i abastarà la monitorització independent
de l’activitat i rendiment i disponibilitat dels serveis.
L’Ajuntament es reserva el dret a habilitar un entorn de monitorització propi i sobreposat a l’obligat
a l’adjudicatari, informant a aquest sobre la seva instal·lació i coordinant els paràmetres
d’interrogació per a no saturar els sistemes monitoritzats.

8.7.11 Còpies de seguretat
L’adjudicatari es compromet a la realització de còpies de seguretat de forma que es permeti la
recuperació completa de tot el sistema i la informació emmagatzemada en el mateix. Aquestes
còpies es realitzaran amb una periodicitat no superior a 24 hores (RPO – Recovery point Objective
màxim), mitjançant un sistema que garanteixi un impacte mínim en l’activitat del sistema i en horari
nocturn.
La granularitat de les mateixes ha de ser a nivell:


Arxiu de disc



Registres de base de dades.



Taula de la base de dades



Documents i metadades

La sol·licitud de restauració d’algun element de la còpia de seguretat de l’Ajuntament tindrà un
temps màxim de recuperació de 24 hores, a comptar des de la comunicació de la sol·licitud
mitjançant els mitjans pactats.
L’estructura de les còpies de seguretat serà la següent:


Es podran realitzar còpies de seguretat incrementals, diferencials o totals, mentre sigui possible
l’accés a qualsevol arxiu durant qualsevol dels últims 15 dies i fora d’aquesta finestra de major
exigència, el primer dia de cada mes, dels últims 12 mesos.



L’adjudicatari es compromet a la realització periòdica de les proves de restauració per a garantir
el normal funcionament del procés.



L’emmagatzematge de les còpies es realitzarà en un lloc segur i les mateixes estaran xifrades.



En el cas que les còpies es traslladin d’ubicació, caldrà respectar l’indicat en el present document
sobre la ubicació de les dades de caràcter personal i les mesures de seguretat exigibles
legalment, apartat 8.7.5.
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8.7.12 Continuïtat del servei
L’adjudicatari es compromet a l’habilitació de les mesures oportunes per a garantir la continuïtat del
servei, per la qual cosa disposarà d’un Pla de Recuperació de Desastres que garanteixi la
recuperació de serveis, bé en el mateix CPD, bé en un d’alternatiu, amb un punt de recuperació no
superior a 12 hores i un temps fins a la recuperació de tots els serveis no superior a 4 hores.
Almenys una vegada a l’any, s’haurà de comprovar materialment la possibilitat d’acompliment del
pla, tant en temps com en abast i facilitant a l’Ajuntament una evidència satisfactòria de l’execució
de la prova de continuïtat.
En cas d’incompliment s’estableix una penalització igual al doble de l’import per minut
corresponent a l’adjudicació del servei CLOUD d’allotjament multiplicat pel nombre total de
minuts en els què hagi estat violat l’ANS en el període considerat.
Com a criteri d’adjudicació, és necessari la disponibilitat d’una certificació vigent TIER del Uptime
Institute, o equivalent, del CPD principal, essent més valorades aquelles de major graduació (Ordre
de prelació en la valoració: TIER n > TIER n-1, Certificació de sostenibilitat operacional >
Certificació de construcció > Certificació de documents de disseny).
Es requereix com a mínim, certificació TIER III per les capacitats de poder realitzar qualsevol
activitat plantejada sobre qualsevol component de la infraestructura sense interrupcions de
l’operació. Ha d’haver-hi prou capacitat i doble línia de distribució de components, de forma que
sigui possible realitzar manteniment o proves en una línia, mentre l’altra atengui la totalitat de la
càrrega. En aquest nivell, activitats no planejades com errors d’operació o falles espontànies en la
infraestructura poden encara causar una interrupció del servei.

8.7.13 Requeriments de connectivitat
L’Adjudicatari ha de lliurar, configurar i implementar aquells sistemes i connexions que permetin
obtenir una bona connectivitat així com redundància en l’accés i ús de la solució per part dels
empleats municipals així com per part de la ciutadania en els serveis públics electrònics que es
posin a disposició. Així mateix a adequar-los de forma permanent a les necessitats d’accés i
rendiment que permeti garantir un ús àgil i eficient de la solució en tots els seus àmbits.

8.7.14 Comunicacions
Les línies de comunicacions entre el CPD de l’Ajuntament (ubicat a l’Ajuntament d’Amposta, edifici
consistorial) i el CPD de l’adjudicatari estaran excloses del present contracte. Serà responsabilitat
de l’Ajuntament, la provisió de les línies de comunicacions principal i de backup, per a l’Ajuntament,
necessàries per a l’establiment de les comunicacions.
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Sí és objecte del contracte:


La provisió i configuracions de components tipus proxy i demés, tant al CPD de l’Ajuntament
com al CPD de l’adjudicatari, i el suport en les configuracions corresponents, que permeti les
comunicacions segures i transparents als usuaris finals.



Monitorització de les comunicacions que estableixen els enllaços entre ambdós CPD.



Components, monitorització i control dels elements de seguretat perimetral així com
administració de l’accés als diferents sistemes inclosos al present contracte.



Sistemes i tècniques de control de congestió implementades a nivell d’electrònica de nivell 3
(Qualitat de Servei o QoS).



Permeti accessos remots multiplataforma: FTTH, ADSL, 3G, 4G, etc.



Filtratge de continguts, antivirus, antispyware,..



Coexistència amb d’altres serveis com correu electrònic, navegació, VoIP, sense degradar els
temps de resposta d’aquest.



Alta disponibilitat disposant d’un alt nivell de redundància en tipus de línies.



Registre de tràfic que circula per la xarxa amb la finalitat de poder detectar situacions d’intrusió,
mal ús dels recursos i activitat general dels usuaris.



Definició de qualitat de servei de classes d’usuari.



Elevat nivell de seguretat.
8.7.14.1 Connectivitat a Internet
L’accés a Internet requerit té com objectiu proporcionar accessibilitat des de la xarxa pública a la
plataforma per a tots aquells usuaris que consumeixen els seus serveis públics electrònics,
regidors, treballadors, ciutadans i empreses.
Les línies de comunicacions i equips de connexió directa a la xarxa pública Internet ha de ser
proveït i operat pel proveïdor.
Es requereix que l’accés a la xarxa Internet es trobi redundat mitjançant dos enllaços de dades
independents. Aquesta redundància es trobarà configurada en base a la tècnica d’implementació
d’elements actiu‐passiu però es deixa l’opció al licitador de proposar una configuració que millori
el nivell de disponibilitat o la capacitat i agilitat d’actuació davant pèrdua de servei eventual.
Al llarg del cicle de vida del servei es requerirà l’execució de proves d’alta disponibilitat o failover
per comprovar que la solució implementada satisfà els requeriments de l’Ajuntament al respecte.
Les necessitats previstes conjuntes de consum indiquen que es satisfà amb un cabdal d’accés a
internet aproximat de 100 Mbps encara que també es requereix la possibilitat de disposar de la
flexibilitat d’acceptar pics de consum puntuals superiors sense haver de realitzar cap petició
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prèvia. L’adjudicatari haurà d’adaptar el cabdal a les necessitats de l’Ajuntament per tal d’oferir
un servei òptim i àgil amb un bon rendiment.
Aquesta xarxa d’accés extern es trobarà desplegada amb dos equips d’accés tipus enrutador, en
configuració d’alta disponibilitat i dos equips tallafocs que a més a més permeten l’aplicació de
tècniques de segona barrera en seguretat perimetral i incorporen elements actius d’anti‐spam,
web‐filtering, antivirus, sistema de detecció d’intrusió (IDS utilitzant l’acrònim de l’expressió
anglosaxona Intrussion Detection System).
Serà responsabilitat del proveïdor del servei l’execució d’aquest tipus de proves en coordinació
amb el personal del Servei TIC de l’Ajuntament d’Amposta i serà aquest últim el que, després de
rebre els informes resultants d’aquest pla de proves, validarà les mateixes i el correcte
funcionament de la topologia existent.
El licitador haurà de realitzar la proposta de disponibilitat i accessibilitat d’una eina que permeti
visualitzar en temps real el consum del cabdal d’accés a la xarxa Internet i la seva evolució en el
temps, així com la resta de paràmetres que pugui permetre el realitzar una avaluació del servei.
Aquesta eina ha de permetre l’extracció d’aquesta informació per a la realització d’informes
interns.
8.7.14.2 Adreçament IP
Els diferents entorns operatius, els equips de connexió directa a Internet i la resta d’elements i
solucions necessiten un conjunt d’adreces IP públiques per garantir la seva disponibilitat i
accessibilitat a Internet segons la configuració actual.
Les necessitats actuals i previsions al llarg del cicle de vida del servei requereixen que el licitador
ofereixi un rang mínim de 16 adreces IP disponibles permanentment i encaminades mitjançant
la solució d’accés a Internet que proposi, que seran distribuïdes als servidors i solucions allotjats
als armaris de la solució. Aquest adreçament serà registrat a nom de l’Ajuntament d’Amposta i
gestionat pel licitador segons les característiques de servei que ofereix l’entitat RIPE, Réseaux d’IP
Européenne, en mode PA (Provider Aggregatable),

8.7.15 Interlocucions
S’establiran les identitats dels responsables i/o interlocutors de l’Ajuntament amb l’empresa
adjudicatària, especificant els seus noms, càrrecs, i contactes telefònics i de correu electrònic:
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Responsable de Seguretat, Responsable de Sistemes, Responsable de manteniment dels ANS,
Responsable per a aspectes administratius, Responsable d’aspectes de la LOPD, Responsable de
l’aplicació.
Tot això fins i tot considerant el CAU que s’estableixi per l’adjudicatari com a canal prioritari de
comunicació a efectes de qualsevol petició de servei, incidència, etc.

8.7.16 Rendiment
L’Ajuntament és dinàmic i l’adjudicatari es compromet a garantir un correcte rendiment de tota la
solució i per tant, es compromet a ampliar, adequar, ajustar els components, l’arquitectura de
maquinari, programari i comunicacions, per a un ús òptim i bon rendiment de les aplicacions i
serveis objecte del present contracte.

8.7.17 Registres d’activitat
Cal que s’habilitin els registres d’activitat amb les persistències, evidències i abast exigits per la
legislació vigent en termes de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat vinculats a
l’ENS, havent de disposar de traçabilitat de les accions realitzades sobre els sistemes d’informació.
Específicament caldrà disposar de registres d’accés que permetin monitoritzar, analitzar, investigar i
documentar possibles accions indegudes o no autoritzades, tant a nivell operatiu com
d’administració.
Així mateix, s’habilitarà un accés transparent als tècnics del Servei TIC als registres com a mesura de
control i auditoria de traçabilitat en els accessos a l’operació i administració dels sistemes que
donen suport a la plataforma de gestió municipal.

8.7.18 Portabilitat i devolució del servei
L’opció de cloud a contractar ha de considerar-se obert a la portabilitat, és a dir, es podrà considerar
quan major sigui la facilitat per a transferir totes les seves dades i aplicacions des d’un proveïdor de
cloud a un altre o als sistemes CPD propietat de l’Ajuntament, garantint la disponibilitat de les dades
i la continuïtat del servei, incloent els treballs i serveis que siguin necessaris per a fer-ho efectiu.
L’empresa adjudicatària s’obliga, a la finalització del contracte i/o en qualsevol circumstància de
modificació del mateix, a lliurar l’adreçament IP i tota la informació a l’Ajuntament en el format que
es determini, generalment com a còpies de seguretat de les màquines virtuals que siguin
accessibles en format obert, de manera que l’Ajuntament pugui habilitar els serveis en els seus
propis sistemes (CPD) o bé traslladar-los a un altre proveïdor de serveis, en un format que permeti
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la seva utilització. Tot això en el termini més breu possible i amb el menor impacte en el servei per
als usuaris, sempre abans de 10 dies naturals, garantint en la transició la integritat de la
informació, configuració i parametrització del servei i sense cap cost addicional.
L’Ajuntament tindrà l’opció d’exigir la portabilitat de la informació als seus propis sistemes
d’informació o a un nou prestador Cloud quan:


Consideri inadequada la prestació del servei conforme als nivells de prestació i acords (ANS)
continguts en el present document i el proveïdor ha de garantir-ne la portabilitat dels sistemes,
aplicacions, dades i documents.



Fusió o absorció per altres o per canvi en la línia de negoci de l’adjudicatari.



La intervenció no autoritzada o no adequada d’algun subcontractista.



La transferència de dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu.



L’incompliment amb els compromisos de seguretat; vulneració en l’accés, integritat, autenticitat
de la informació de l’Ajuntament, etc.



La modificació unilateral per l’adjudicatari de les condicions del servei.



Causes i decisions estratègiques de l’Ajuntament justificades.



Incidències reiterades vers la capacitat, disponibilitat i rendiment de la solució.



Revocació de qualsevol certificació i/o requeriment del present plec.



Possibilitat de canvi d’ubicació geogràfica dels sistemes que proveeixin la plataforma cloud per
part de l’adjudicatari i/o subcontractat.



La pròpia finalització del contracte.

En el cas que l’Ajuntament decideixi habilitar els serveis en els seus propis sistemes (CPD),
l’adjudicatari realitzarà els serveis d’instal·lació, configuració i posada en marxa per tal de poder
restablir plenament el servei, sense cost addicional per a l’Ajuntament.
A partir del moment d’aquesta transferència, l’empresa adjudicatària quedarà alliberada de les
seves responsabilitat a efectes del servei de Cloud sobre la solució lliurada, deixant de facturar
aquest concepte a l’Ajuntament i seguint prestant els serveis de suport, manteniment i evolució de
la solució, en modalitat on-premise.
8.7.18.1 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 10 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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8.7.19 Catàleg de serveis, valoració econòmica i pagament per ús
Addicionalment, l’Ajuntament pot escalar o disminuir durant la durada del contracte i podrà
sol·licitar quan ho requereixi, la incorporació de nous requeriments a nivell d’infraestructura,
plataformes o serveis en base al dinamisme que disposa.
L’Ajuntament podrà requerir ampliar o reduir els serveis prestats, segons les seves necessitats de
forma fàcil i ràpida, la creació o destrucció dels entorns, per exemple de proves d'acceptació i de
formació d'usuari, segons les necessitats del moment, ja sigui en modalitat IaaS (infraestructura
com a servei) o PaaS (Plataforma com a servei).
Es desitja per tant, un servei escalable, que gestioni els canvis i configuració de la infraestructura
tecnològica, d'acord amb les necessitats de l’Ajuntament i dels acords de nivell de servei, i de
pagament sota la modalitat "a petició" i pagament per ús com a “servei”, sota els quals l’adjudicatari
lliurarà un entorn d’administració i operació que permeti disposar d’una gestió unificada en un únic
punt.
Aquest apartat canalitzarà les col·laboracions que no estiguin regulades en cap dels serveis prestats
que es defineixen com requeriments al present plec.
Així mateix, aquests serveis sota petició, es regiran igualment amb els paràmetres de qualitat del
servei recollits en l’apartat 13-Acords de Nivell de Servei

9

REQUERIMENTS FUNCIONALS

La solució proposada haurà d’incloure, necessàriament, els components, subsistemes, aplicacions,
mòduls i funcionalitats que en aquest apartat s’enumeren.
Alguns dels requeriments estan supeditats a un termini específic i s’han identificat de forma
explícita als seus corresponents apartats, el que facilitarà el seu desenvolupament i adequació.
Qualsevol dels criteris serà objecte de comprovació durant la fase de demostració i defensa
de l’oferta, podent descartar aquelles propostes que no acompleixin.

9.1

Component 1 - Nucli de la plataforma

El nucli de la plataforma és el fonament principal sobre el que s’implanten i s’integren la resta de
components i subsistemes de gestió de tota la solució.
El present component, cal que sigui en tecnologia web, en el moment de la licitació. Aquelles
solucions que no ho acompleixin, seran excloses.
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9.1.1 Organització i seguretat
Es requereix que:


Permeti la representació de l’organigrama municipal, segons ens/organitzacions, regidories,
àrees, departaments, unitats amb les corresponents dependències jeràrquiques, períodes de
vigència. Així mateix, atès el dinamisme de l’Ajuntament, cal que es disposin de mecanismes per
adequar (canvis de jerarquies, competències, baixes, canvis adscripció) l’organigrama i en
conseqüència el sistema d’informació, a l’estructura i organigrama real.



Puguin establir-se els usuaris i les seves paraules de pas, essent l’usuari únic i utilitzable per
totes les aplicacions i mòduls de la resta de components, que composin la solució. Així mateix,
cal que permeti l’autenticació mitjançant certificat digital.



Disposi de connexió amb el Directori Actiu de Microsoft (actualment amb Windows Server 2016)
perquè pugui accedir a les aplicacions amb la validació realitzada al connectar-se l’usuari al
domini corporatiu. Sense aquesta validació prèvia, en cas d’activar-se aquesta opció pels
usuaris, no es podrà accedir o es sol·licitaran credencials d’accés alternatiu.



En la gestió de la seguretat cal que es puguin assignar els usuaris a rols o perfils i sobre aquests
es concediran permisos d’accés a les diferents aplicacions, mòduls, funcionalitats, execució de
tasques, dades i informes.



Gestió de la seguretat, inclusió d’usuaris en grups o conjunts d’usuaris, als ens i les seves unitats
organitzatives de tal forma que la gestió d’aquestes pugui mantenir-se des d’aquest nucli
central.



El sistema ha de ser suficientment flexible com per a adaptar-se a qualsevol tipus d’organització,
podent representar tant el de l’Ajuntament com el dels seus ens dependents en cas d’existir-ne
durant la durada del contracte.



Assignació senzilla i ràpida de permisos als usuaris o grups, rols, sobre els diferents elements de
les aplicacions, mòduls, dades i documents que conformen la plataforma.



Disposi d’utilitats per documentar i presentar el model de l’organització i seguretat implementat
de forma visual i gràfica.



Disposi d’un procediment per a comprovar que no existeixen forats de seguretat en les
aplicacions pels que puguin accedir a mòduls, operacions, dades o a documents aquells usuaris
que no estan autoritzats.



Disposi de mesures de protecció, com ara temps màxims de sessió d’usuari per inacció amb el
sistema que generin bloquejos de sessió, ofuscació i/o desestructuració de dades en entorns de
no producció de forma que no s’assembli a entorn de producció, etc.

9.1.2 Registre d’activitats
Es requereix que la solució disposi dels registres d’activitat i traces amb les evidències de l’activitat
generada en l’operació i explotació del sistema, en els diferents components, aplicacions i mòduls
que la conformen; accessos a registres, dades, documents, etc. així com els exigits per la legislació
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vigent en termes de protecció de dades de caràcter personal i de seguretat vinculats a l’ENS, havent
de disposar de traçabilitat i tractaments de les accions realitzades sobre els sistemes d’informació.
Aquesta funcionalitat cal que pugui ser degudament protegida amb credencials d’accés específiques
per poder realitzar les auditories corresponents, als registres com a mesura de control, auditoria i
traçabilitat en els accessos a l’operació i explotació del sistema de gestió municipal.
Han de permetre monitoritzar, analitzar, investigar i documentar possibles accions indegudes o no
autoritzades, tant a nivell operatiu com d’administració.
En els casos en que les dades hagin estat classificades com a risc elevat, segons LOPD-GDD cal que
no permeti que es pugui deshabilitar l’auditoria sense l’autorització pertinent.
Aquells registres d’activitat sobre l’accés a consulta de dades vinculades a persones (per exemple
residència, econòmiques, tributaries, etc.), caldrà que siguin preparades per a publicar sota el
principi de transparència, a la carpeta ciutadà/empresa, degudament consensuat amb l’Ajuntament.
Així mateix, caldrà que el sistema permeti el purgat dels registres d’auditoria, deixant constància
d’aquest a mode d’auditoria, sols quan acompleixi un període de retenció mínim que cal que pugui
ser parametritzat al sistema pels usuaris administradors autoritzats.

9.1.3 Nucli d’informació
El sistema de gestió que pretén contractar-se cal que treballi sota el concepte de DADA ÚNICA, que
es basa en que les dades en poder de l’Ajuntament no han d’estar repetides. Qualsevol informació
s’haurà d’introduir una sola vegada en origen, mantenint-se depurada, normalitzada i actualitzada
en tot moment, podent-se gestionar o consultar des de qualsevol aplicació i mòdul que conforma la
plataforma, que ho requereixi.
La DADA ÚNICA significa també que l’Ajuntament ha de disposar d’una única base de dades
corporativa amb informació única de persones, territori, documents i actius, evitant-se d’aquesta
forma duplicitats o inconsistències.
9.1.3.1

Persones

La gestió de persones consistirà en un subsistema que caldrà que integri tota la informació
respecte els tercers amb els que l’Ajuntament i els ens dependents en cas d’existir-ne durant la
durada del contracte tinguin o hagin tingut relació, ja sigui persona física o jurídica, relativa a
dades identificatives, adreces (empadronament, fiscals, tributaries, notificació, etc.), dades de
contacte, consentiments, representants, entre d’altres.
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El sistema ha de ser capaç d’identificar a cada persona en qualsevol relació amb l’Ajuntament
de forma única. Haurà de permetre totes les formes de persones físiques i jurídiques.



Caldrà permetre la seva depuració, les seves relacions, domicilis així com disposar de
controls de coherència, ja sigui per les dades ja existents en un moment donat com per les
dades generades per la incorporació de fitxers externs.



Caldrà que disposi d’un mecanisme de validació per evitar duplicitats i incoherències.



Caldrà que proporcioni un accés senzill i ràpid a la visió completa de tota la informació
vinculada a un tercer.



Cal que de cada tercer s’emmagatzemi, com a mínim, la següent informació:
o

Identificador, primer cognom, partícula del primer cognom, segon cognom, partícula del
segon cognom, nom/raó social, alies (per guardar nom comercial, per exemple),
NIF/Passaport/.., tipus de tercer (persona física/jurídica, administració pública, ..), idioma,
diferents adreces degudament normalitzades i amb períodes de vigència, diversos
comptes bancaris, diverses formes de contacte (telèfons, adreces de correu electrònic,
fax, etc).



Cal que permeti guardar l’origen de les diferents dades associades a un tercer.



Cal que permeti el registre i gestió de la representació, així com els diferents tipus de
representació, documents i control de vigència, que podran ser recollits de forma presencial
1

o mitjançant integració i interoperabilitat, amb el Registre de Representants del Consorci
Administració Oberta de Catalunya. Implica la gestió considerant al representant: accés,
consulta, notificacions.


Cal que es puguin prioritzar les diferents adreces que disposi el tercer en funció del resultat
de les possibles notificacions, així com qualsevol altre criteri que resulti necessari.



Cal que es pugui emmagatzemar un històric de les modificacions realitzades al tercer, així
com les possibles unificacions amb altres tercers, de forma que es pugui conèixer la
informació d’un tercer a una data passada.



Caldrà que incorpori la gestió dels consentiments que la persona hagi donat a l’Ajuntament,
tant per l’accés, ús i reutilització de les dades mitjançant sistemes d’intermediació
disponibles, així com documents que constin a l’Ajuntament. Així mateix, pels serveis de
relació/comunicació que des de l’Ajuntament es puguin establir, com butlletins electrònics,
etc.



Cal que disposi de les auditories d’alta, accés i modificació de les dades del tercer així com les
relacionades amb el mateix, podent obtenir usuari, data i hora.



Cal poder indicar quines dades son protegides, a mode de protecció de dades i validar-ne
l’accés a la consulta segons els perfils i rols de seguretat assignats.



Cal poder vincular a la persona serveis addicionals de l’Ajuntament amb el corresponent
identificador, com per exemple associar una targeta ciutadana. Per tant, l’adjudicatari també

1

Funcionalitat a lliurar en el termini màxim de 6 mesos des de la data de formalització del contracte.
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caldrà que lliuri les API o serveis web pertinents per a permetre la vinculació i operacions

2

(alta, suspensió, revocació, consulta) que puguin requerir-se per fer efectiva aquesta
integració.


Cal que es relacionin totes les evidències electròniques generades per la seva relació i
transaccions digitals mitjançant portals, serveis web, carpeta ciutadà/empresa, app’s, etc.,
identificant la identitat, origen, dispositiu, segell de temps, actuació, etc. Es lliurarà una API o
servei web que permeti aquesta ingesta i consulta d’informació.



Cal que s’integri amb el Component 7 en aquells extrems de la tramitació electrònica dels
expedients, gestió documental i repositori de documents únic de la solució.



El sistema ha de ser capaç de generar, individualment o massivament a partir d’agrupacions
de persones, nuclis/barris, districtes i seccions censals, carrers, etc., comunicacions per
mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.).



Les comunicacions enviades, cal que es registren a mode auditoria.



El sistema d’enviament podrà ser des de la mateixa solució o s’integrarà, en cas que
l’Ajuntament així ho decideixi, amb plataformes de tercers (correu-e corporatiu, plataformes
de SMS, etc), planificant i establint lots d’enviament.

9.1.3.2

Territori

Representa l’estructura d’objectes territorials del municipi: parcel·les, carrers, adreces, codis
postals, trams de carrer, etc. Totes les entitats de base territorial tindran que estar vinculades a
una instància a la base de dades de territori.
Es requereix que:


Els elements territorials comuns a totes les aplicacions caldrà que siguin gestionats des de
taules genèriques estant continguda tota la informació territorial una sola vegada.



La gestió territorial caldrà que inclogui almenys els següents nuclis d’informació: països,
províncies, municipis, carrers, números de policia, parcel·les cadastrals, divisions territorials:
nuclis, districtes, seccions, trams de carrers fiscals, etc.



Tota la informació territorial ha d’estar habilitada mitjançant camps expressament dissenyats
per referenciar aquesta informació sobre mapes. Per tant, caldrà establir mecanismes que
permetin emmagatzemar l’enllaç amb objectes del GIS

3

-l’objecte geomètric-, atès que

aquesta informació no únicament es pot basar en punts, sinó en eixos, polígons, etc.
De forma molt especial, caldrà que es disposi d’una API oberta o dels serveis web que
permetin l’accés de consulta i actualització de la base de dades de domicilis per poder-se
integrar amb Sistemes d’Informació Geogràfica (endavant SIG).

2
3

Funcionalitat a lliurar en el termini màxim de 12 mesos des de la data de formalització del contracte.
Funcionalitat a lliurar en el termini màxim de 6 mesos des de la data de formalització del contracte.
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La informació territorial de cadascuna de les aplicacions de gestió de la plataforma, estaran
integrades amb el nucli de territori, i han de tenir la possibilitat de visualitzar-se de forma
gràfica, segons correspongui, en els navegadors web més usuals.



Caldrà que possibiliti les variants pels intercanvis d’informació amb altres administracions,
com per exemple, INE, Direcció General de Cadastre, etc.



Caldrà que el procés de migració dels diferents sistemes actuals de l’Ajuntament cap al nucli
de territori, permeti obtenir una informació normalitzada i unificada i caldrà executar un
procés de geocodificació dels domicilis del municipi d’Amposta.

9.1.3.3

Documents

Dins el mateix concepte de DADA ÚNICA, també s’inclouen els documents, ja que en
acompliment a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, els expedients tindran format
electrònic, pel que la solució ha de fer ús del sistema gestor d’expedients electrònics i gestió
documental i per tant, és transversal a la gestió municipal.
Per tant, és necessari que la solució incorpori el document electrònic com un element
fonamental per la resta de components de la solució, que caldrà que estigui configurat pels
subsistemes de gestió documental així com d’arxiu electrònic únic segons la norma, digitalització
i firma electrònica, detallats aquests en els apartats 9.7.5, a 9.7.8, que permetin la producció,
emmagatzematge i gestió dels documents conforme a les especificacions de les normes
tècniques d’Interoperabilitat (ENI) i que permeti aplicar les polítiques de gestió de documents
electrònics en qualsevol document des de l’origen i degudament descrit, catalogat i classificat
segons criteris del servei de l’Arxiu Municipal.
9.1.3.4

Actius

Al concepte de DADA ÚNICA, també s’inclouen els actius de l’Ajuntament. Elements principals
sobre la gestió municipal i la seva extensió al concepte de “Gestió intel·ligent”.
Ha de disposar d’un mòdul de gestió d’actius que permeti:


Ser la base de gestió dels actius i patrimoni municipal, fonament per a la gestió de l’apartat
9.4.25.



Registre, control i gestió dels béns, segons ens (p.e mobles, immobles, elements de la via
pública, instal·lacions, mobiliaris, parcs i jardins, xarxes de subministrament, sanejament,
telecomunicacions, etc.).



Classificació personalitzada dels actius públics en funció de les necessitats de l’Ajuntament
(estructura definible pels usuaris).



Geolocalització de qualsevol element de l’inventari que permeti la ubicació sobre mapes i
sistemes GIS. Integració amb sistema d’informació geogràfica per a la geolocalització i
georeferenciació.
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Registre de centres operacionals i espais públics que permeti la seva descripció, capacitat i
l’assignació d’actius a aquests, amb la corresponent geolocalització.



Associació d’alertes automàtiques i parametritzables associades a les dates de finalització de
garanties, terminis del cicle de vida o contractes associats de manteniment de l’actiu.



Integració amb les aplicacions i solucions que composen la resta de components de la
solució; gestió patrimonial, gestió econòmica pel control de costos operacionals, solucions
de mobilitat de l’apartat 9.7.24, vinculació dels actius amb expedients (contractació de l’actiu,
ordres de treball derivades del manteniment de l’actiu, etc.).



Generació i associació de documents i expedients corresponents, per exemple, de gestió
patrimonial, ordres de treball, etc.



Disposarà de les APIs/Serveis web per interoperar de forma bidireccional amb sistemes i
serveis externs a la solució, per exemple plataformes “SmartCity” sobre la qual fonamentar
l’ontologia de la ciutat.

9.2

Component 2 - Plans i Programes

Durant els darrers anys, la relació administració-ciutadà s’ha convertit ràpidament en una relació
gairebé de mercat, en que els ciutadans “encarreguen” al seu ajuntament la gestió d’uns serveis
comuns. Aquesta relació obliga a les administracions públiques a prestar millors serveis amb els
mateixos recursos, i fa que el seguiment i control, en el marc d’una nova concepció de qualitat del
servei públic, s’entenguin ràpidament a l’Ajuntament.
Per això, el seguiment ens permet conèixer l’execució de les activitats i els principals factors
relacionats, per tal de disposar d’informació.
El control implica que les medicions que efectuem en el procés de seguiment, seran contrastades
amb els valors o estàndards desitjats i, sobretot, que actuarem en conseqüència. El control està
orientat a l’acció, cap a la presa de decisions que permet la millora dels serveis en termes
d’eficiència.
Els indicadors son avui la principal alternativa per a la medició de les activitats i els seus resultats.
Les mesures sols tenen sentit per ser comparades amb uns objectius prefixats, comparades amb les
obtingudes per altres unitats o, fins i tot, comparades amb les d’altres serveis oferts al mercat.
Per tant, en conclusió, la medició i el control a l’Ajuntament té diferents finalitats:


Retre comptes, internament i externament al ciutadà, contribuint al nou paradigma de Govern
Obert, podent publicar de forma actualitzada l’estat dels plans i programes tant de mandat com
aquells sectorials/verticals.



Rectificar dels errors de gestió així com poder establir un model de millora contínua.
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Permetre obrir camí cap a un sistema de gestió per objectius.

És per això, que l’adjudicatari ha de lliurar un component dins de la plataforma, que ajudi i doni
suport a l’estratègia i model de gestió de seguiment i control de l’activitat municipal així com la
prestació dels serveis públics.
S’establirà un procediment de lliuraments parcials (totalment operatius en relació a l’aplicació)
concretats en base a un calendari prefixat de fites de lliurament i un conjunt d’objectius i/o
restriccions validables que ha de recollir cadascun d’aquests lliuraments.
El present component, cal que sigui en tecnologia web, en el moment de la licitació. Aquelles
solucions que no ho acompleixin, seran excloses
Es requereix que:


Permeti l’entrada dels plans i programes de diferents tipus com:
o

Estratègics i operatius, a llarg termini.

o

Plans de Mandat, a 4 anys.

o

Pla de projectes o operatius anual/bianual, amb assignació de recursos i el seu control per
elaborar, per exemple la memòria d’un servei.

o

Programació i seguiment, corresponent al desenvolupament amb detall dels programes i
serveis continus anuals.



Per cada pla/programa, es podran definir unes dades específiques com termini del pla, tipus,
nom i descripció del pla, dates d’activitat, si és públic o privat (visibilitat), àmbit (ens/àrea/servei)
amb impacte, responsables, territori afectat (integrat amb informació de base), etc.



Cada pla/programa, es podrà descriure a diferents nivells estructurats de forma jeràrquica, com:
o

Eixos/programes estratègics amb dades específiques per cadascun.

o

Objectius estratègics, amb les seves metadades.

o

Objectius operatius, amb les seves metadades.

o

Projectes, activitats o serveis que permetin assolir els objectius. Ja siguin processos regulars,
projectes o processos de cicle anual.

Cadascun d’aquests nivells disposarà d’una fitxa específica identificant responsables tècnics i
polítics de cadascun així com terminis, pressupost, estat, pesos per a la ponderació,
domicili/territori amb impacte, etc.


Caldrà poder indicar l’estat (p.e. execució, suspès, planificat, executat, ...) i nivell d’execució de
forma que permeti obtenir per eix o programa estratègic la visió global d’avenç, i així
successivament en el recorregut per l’arbre jeràrquic en base a la ponderació i avaluació de
l’estat d’execució de cada projecte/activitat o servei derivat.



Per cadascun dels elements de la jerarquia del pla/programa, es podran definir indicadors
qualitatius/quantitatius que, com a mínim es podran vincular al nivell d’actuacions/projectes. A
Pàgina 73 de 334

més, ha de permetre incorporar les dades per cadascun dels indicadors, tant manualment com
de forma automatitzada amb extracció/càlcul de dades provinents del propi sistema de gestió
integral com d’altres fonts de l’Ajuntament.

9.2.1 Informes i explotació
Es requereix que:


Es disposi de tota la informació al datawarehouse de la solució que permeti una reutilització,
explotació i anàlisi de la informació per part de l’Ajuntament.



Es lliuri un conjunt d’informes que permeti disposar de:
o

Visió global de l’estratègia i grau d’acompliment de les actuacions/projectes derivats de cada
pla, amb selecció prèvia dels plans, dates d’actuacions, etc.

o

Per un pla determinat, veure el grau d’assoliment de cada eix (en %), d’objectius així com
seguiment dels indicadors.

L’estat i grau d’avenç d’un nivell superior pot venir determinat de forma automàtica pels pesos i
graus d’avenç i consecució dels objectius dels nivells inferiors.

9.2.2 Integracions
Cal que s’integri amb:


Sistema de gestió econòmica, de forma que es puguin vincular partides del pressupost
municipal amb els projectes o actuacions de forma que permetria un anàlisi en detall a l’hora de
valorar un determinat objectiu així com quantificar-lo i per tant, pujar de nivell i avaluar
l’impacte econòmic i poder oferir una memòria sobre l’activitat de l’Ajuntament.



Plataforma de tramitació electrònica d’expedients de forma que qualsevol expedient es pugui
vincular a una actuació/projecte identificats en plans i programes.

D’aquesta forma s’aconsegueix vincular l’estratègia fins al nivell operatiu i permetre oferir un
retiment de comptes integral.
Així mateix, cal que disposi de la corresponent capa d’API’s obertes que permetin l’accés a la
informació que composen els plans, en tots els seus elements, per permetre l’explotació i la
publicació automatitzada, per exemple al portal de Govern Obert, per poder realitzar el retiment de
comptes a la ciutadania.

9.2.3 Sistema de seguiment, control i d’ajuda a la presa de decisions (BI)
Cal que integri l’eina d’anàlisi de dades “Business Intelligence”, segons apartat 9.9, a la gestió de
plans i programes per l’obtenció d’indicadors i informes de control i seguiment de l’estat d’execució i
assoliment. Cal que permeti l'anàlisi de dades i generació de «reports» d'informació agregada i
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global així com la generació dels informes per a publicar en format obert als portals web i que
estigui perfectament integrada amb el sistema de gestió econòmica.
L’adjudicatari cal que implementi almenys:


Indicadors generals i agregats de l’estat d’assoliment i execució dels plans i programes que
permetin a l’alta direcció realitzar el seguiment i control així com identificar àrees i serveis
responsables, grau d’avenç i impacte econòmic dels plans i programes que permeti un
rendiment de comptes.



Portal personalitzat amb la guia d’estils municipals que permeti publicar la visió global de l’estat
d’acompliment dels plans i programes, segons parametrització que l’Ajuntament realitzi vers la
publicació.

9.3

Component 3 - Gestió del padró municipal d’habitants

Es requereix, a més de la migració especificada, el subministrament i implantació de la gestió del
padró municipal d’habitants.
Al igual que la resta de components i mòduls que composen la solució objecte del present
contracte, el funcionament de la solució del Padró d’habitants i estadística, cal que es basi en
l’expedient i en la identificació única dels documents, posant al ciutadà en centre de la gestió
municipal.
En compliment de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, els expedients tindran format electrònic, amb el que la solució ha de fer ús del sistema
gestor d’expedients electrònics que, a l’igual que la totalitat de solucions de gestió municipal, forma
part de la present contractació.
El sistema de gestió del padró municipal d’habitants, ha de permetre la gestió i manteniment de les
persones residents al municipi, ha d’oferir els mateixos serveis al ciutadà des de diferents canals:
presencial, telefònic o mitjançant internet (multicanal), ha de contemplar l’opció de generar i
gestionar expedients associats a un habitant o a varis habitants d’una inscripció.
Cal que estigui integrat amb el component 1, nucli de la plataforma, apartat 9.1, i amb el component
de la plataforma de tramitació electrònica, apartat 9.7.
De forma general, com a dades protegides les de la persona i la seva condició d’habitant, caldrà que
respecti els criteris de privacitat i acomplint amb la LOPD-GDD segons les dades protegides
indicades i aplicant els criteris de seguretat segons perfils o rols assignats per l’accés a les mateixes,
guardant auditoria i traçabilitat sobre l’accés i actualització de qualsevol tipus de dada vinculada
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amb l’habitant, ja sigui des de l’aplicació de gestió interna com dels serveis electrònics disponibles
des de la Carpeta Ciutadà/Empresa.
El present component, cal que sigui en tecnologia web, en el moment de la licitació. Aquelles
solucions que no ho acompleixin, seran excloses.
Es requereix que la solució:


Estigui basada en una orientació a processos, organitzada per diferents perfils, grups i rols
d’usuari definits al component 1, constituint aquests el nucli funcional de l’aplicació. Entre ells, la
solució ha de contemplar de forma particularitzada, almenys, la gestió dels següents processos:

9.3.1 Consultes al padró d’habitants


L’estructura de les dades ha d’atendre a la normativa oficial.



Les dades del padró han de ser consultables per diferents criteris (NIA, nom document
identificatiu, adreça, inscripció, des d’un altre habitant en la seva mateixa inscripció,
identificador o codi únic de document generat per aquest habitant, etc.).



Ha de mostrar-se la informació agrupada per famílies/adreces.



Ha de mostrar-se tota la informació històrica de l’habitant.



Ha d’existir l’opció de mostrar les incidències derivades de comunicacions amb l’INE.



Ha de disposar d’un accés especial a la informació protegida de certs habitants.



Ha de permetre la consulta de l’arxiu digital associat a una persona i a tota la seva família,
especialment al full padronal i/o documents que acreditin cada modificació de padró.



Ha de permetre la visualització de tota la història d’una inscripció mostrant les alteracions de la
mateixa.



Ha de permetre l’accés a la totalitat d’expedients que existeixin associats a l’habitant, tant oberts
com finalitzats i/o arxivats.



Ha de permetre la consulta de totes les operacions i consultes realitzades sobre un habitant
concret: qui, que es va consultar, així com tots els documents generats des de l’habitant.

9.3.2 Actualitzacions sobre el padró d’habitants




El sistema ha de permetre realitzar les actualitzacions sobre dades padronals:
o

Manualment (amb incidència o no INE).

o

Massivament (variacions territorials).

o

Automàticament des de comunicacions INE.

El sistema ha de permetre l’emissió immediata de documents acreditatius de l’alteració padronal
que s’hagi realitzat, així com el full padronal.



Els moviments es podran gravar de forma provisional a l’espera d’alguna informació o document
i es gravarà definitivament quan es resol la mancança.
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Ha de permetre l’accés a tota la documentació aportada associada a un moviment padronal.



Cal incorporar procediment electrònic de Baixa d’ofici, mitjançant sistema de tramitació
d’expedients electrònic, de l’apartat 9.7.



Comunicació de canvi de domicili

4

mitjançant serveis interoperables amb Consorci AOC i

mitjançant serveis AGE, cas que disposin dels serveis per a la seva interoperabilitat.

9.3.3 Control i depuració de la gestió
Es requereix:


En tots els casos, el sistema ha de controlar:
o

Possibles duplicats.

o

Existència de menors sols en una inscripció.

o

Errors en la gravació de dades que puguin produir incidències amb l’INE.



Depuracions de la informació gravada: Unificació d’històries.



Depuració de la gestió: Correcció i anul·lació de moviments distingint si s’ha enviat o no a l’INE.



Amb la fi d’evitar errors en les dades del Padró municipal d’habitants, la solució ha de permetre
el bloqueig de l’historial de les persones inscrites, de forma que no sigui possible gravar certs
moviments sobre ells.



Gestió d’estrangers. Degut a l’alt número de residents estrangers al municipi, es requereix que el
sistema compti amb eines específiques de gestió i depuració de tercers estrangers.
Concretament, en el relatiu a la població estrangera que per motius de les disposicions legals
que regulen la gestió del Padró municipal d’habitants o Cens de població, sigui preceptiva una
periòdica constatació de la seva presència a Amposta.
La solució ha d’elaborar un llistat de tots els habitants que han d’acomplir algun requisit per
ratificar la seva presència al municipi. Aquest llistat s’elaborarà de forma automàtica i periòdica,
amb l’antelació suficient que permeti garantir el seu manteniment al padró municipal
d’habitants i evitar els procediments de baixa.
Així mateix, la solució ha de disposar dels models de comunicació d’aquestes circumstàncies,
d’acord amb la legislació vigent, de forma que es pugui comunicar als afectats l’obligatorietat de
realitzar les gestions en les oficines municipals. La impressió d’aquests documents de notificació
cal que sigui de forma automatitzada per totes les persones que figuren en els llistats anteriors.
Aquests models de comunicació, han d’incloure la norma legal que els regula i conseqüentment
han d’adaptar-se als possibles canvis legals que es puguin produir.



Quan per l’empleat municipal es procedeixi a la gravació d’un expedient d’alta o de canvi de
domicili, i en el mateix existeixin persones empadronades, la solució ha de generar un avís de
forma automàtica, perquè es puguin adoptar les decisions oportunes, podent quedar en
suspens la població afectada.

4
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Quan per l’empleat municipal es procedeixi a la gravació d’un expedient d’alta o canvi de
domicili, el sistema, o bé de forma automàtica o mitjançant alerta de confirmació per l’usuari,
actualitzarà el domicili fiscal a efecte de notificacions en la gestió tributaria i demés àmbits de
gestió que pugui disposar del domicili anterior, mantenint degudament actualitzada la
informació vinculada a la persona de forma automàtica, reutilitzant la nova informació.



La solució ha de poder protegir l’accés a les dades personals d’aquelles persones inscrites al
padró municipal, quan existeixi sentència judicial que així ho exigeixi o en aquells supòsits que
es considerin necessaris pels responsables del manteniment i gestió del Padró municipal
d’habitants.

9.3.4 Variacions territorials


Ús dels atributs d’una adreça a una data (districte, secció, denominació) de forma que no generi
incidències amb l’INE.



Ha de permetre realitzar de forma automàtica tots els treballs de segregació i/o agregacions de
seccions i districtes censals, així com qualsevol altra divisió del territori, amb els conseqüents
traspassos de població, manteniment d’històrics i notificacions i enviaments telemàtics a les
oficines de l’INE i Cens electoral, garantint la coherència de les dades personals i del territori.



Ha de garantir una gestió automàtica i manual de tot el relacionat amb el territori, en quant a
modificacions de noms de carrers, i re-numeració de finques amb tota la informació de la
població afectada, generant un històric dels canvis d’adreces o numeracions realitzades. En tot
cas ha de comptar amb una eina necessària per garantir la correcció de les incidències amb
l’INE, que puguin generar dites modificacions. Així mateix, quan es produeixin canvis en la
denominació de vies públiques o re-numeració de finques, l’aplicació ha d’elaborar de forma
automàtica la notificació corresponent a les persones inscrites al padró municipal d’habitants i
que resultin afectades per dites modificacions.



Ha d’incloure o vincular com a obligatòria la referència cadastral. Així mateix la georeferenciació
amb integració amb widget per a la ubicació i geolocalització mitjançant el SIG de l’Ajuntament.

9.3.5 Emissió de volants, certificats i circulars


La solució ha d’incorporar eines per a definir i personalitzar qualsevol document associat a un
habitant, inscripció, o la història de l’habitant.



Els

informes

s’han

de

generar

de

forma

individual

o

de

forma

massiva

pels

habitants/inscripcions que acompleixin certes condicions.


Ha de comptar amb eines de control de certificats/volants generats.



Ha de permetre l’emissió de volants i/o certificats de forma electrònica mitjançant canal
telemàtic. Ha de permetre la posada a disposició d’aquests documents al sol·licitant de forma
immediata mitjançant accés específic a la “Carpeta ciutadà/empresa” de la seu electrònica, en
els termes de l’apartat 9.7.16.
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Ha de permetre al ciutadà mitjançant la “Carpeta ciutadà/empresa”, la sol·licitud i obtenció dels
corresponents volants així com els certificats possibles mitjançant la signatura electrònica
automatitzada (segell d’òrgan) i per tant, possibilitar a l’Ajuntament d’Amposta a oferir serveis
directes al ciutadà sense la intervenció ni tramitació dels empleats municipals.



La sol·licitud i expedició telemàtica de certificats de padró d’habitants pot implicar el pagament
5

d’una taxa , de forma que el servei electrònic posat a disposició del registre electrònic o carpeta
ciutadà/empresa, ha de contemplar la possibilitat de pagament telemàtic de la taxa, per tal de
poder obtenir el corresponent certificat. Cal que es lliuri el procés automatitzat per mitjans
electrònics, tant per al ciutadà com per a l’empleat públic, per tal de fer-se efectiu.

9.3.6 Gestió documental


El sistema ha de servir-se de les eines de digitalització comunes a tota la plataforma aportant
facilitats per a l’accés als documents de padró, així com per al seu arxiu, tenint instruments per a
localitzar, visualitzar o reproduir.



També podran emmagatzemar-se documents digitalitzats associats a un habitant en concret.



A l’igual que per a la resta d’aplicacions de gestió municipal objecte del present contracte, la
documentació associada a la gestió d’habitants serà gestionada i emmagatzemada en el sistema
centralitzat de gestió documental de la plataforma.



La solució caldrà que incorpori prestacions per a la gestió de documents electrònics. Caldrà
permetre l’aplicació de les polítiques de gestió en quant a l’assignació del Codi segur de
verificació (CSV), digitalització i còpia autèntica de documents aportats en suport paper,
signatura electrònica de documents emesos, incorporació de segell de temps i classificació,
necessàries per a garantir la gestió 100% electrònica dels processos de gestió del padró
d’habitants, havent d’aplicar les recomanacions i especificacions de les Normes tècniques
d’interoperabilitat del document electrònic i de la Política de firma electrònica.

9.3.7 Intercanvi amb l’INE


La solució cal que faciliti l’intercanvi d’arxius amb l’INE, tant en matèria del Padró municipal
d’habitants com amb el Cens electoral. Per tant, caldrà permetre la generació de l’arxiu de
variacions mensuals, disposant de les eines que permetin tractar de forma automàtica i de
forma manual o individual (quan no sigui necessari fer-ho automàticament), el major numero de
les incidències i errors comunicats per l’INE. En aquest sentit i amb la finalitat d’evitar errors,
caldrà incorporar un diccionari o llistat de dades obertes i ampliable que permeti la conversió de
denominacions de vialer o entitats territorials populars, en les oficials i legalment reconegudes
per l’Ajuntament.



La solució cal que disposi dels mitjans necessaris per a la càrrega automàtica i tractament de la
informació continguda en els arxius especials de l’INE (naixements, defuncions, canvis de DNI,

5
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canvis en NIE, baixes i qualsevol altre emès per l’INE o l’Oficina del cens electoral), així com la
càrrega i tractament de la totalitat dels arxius que intervenen en el procés de tancament
numèric en l’obtenció de la xifra oficial de població, de forma automàtica, així com la gestió de
reparaments i al·legacions, amb indicació expressa en cada cas, de les accions a realitzar per la
solució de cada una de les incidències o errors que es detectin.


La lectura dels arxius emesos per l’INE i la incorporació del seu contingut a la base de dades del
Padró municipal d’habitants, permetrà la creació d’un històric de les modificacions que
produeixi dita informació, garantint la impossibilitat de generar duplicats amb les dades que
puguin haver-se introduït a la base de dades pel personal municipal amb caràcter previ a la
recepció dels arxius de l’INE. En tot cas, l’aplicació cal que generi un arxiu de les incidències que
puguin produir-se i cal que contingui les fórmules necessàries per a la correcció automàtica o
individual de llurs incidències.



Sobre els arxius emesos per l’INE en els que consta la població amb errors, la solució ha de
permetre agrupar aquesta població en funció del numero d’error que els afecta, i cal que indiqui
l’opció a realitzar per a la seva correcció. Cal que disposi igualment de la possibilitat d’accedir i
mostrar les incidències derivades de les comunicacions amb l’INE, obtenint les accions
adoptades i la data de les mateixes per, en el seu cas, poder justificar les al·legacions oportunes.



Cal poder realitzar la càrrega i tractament de tots els arxius que intervinguin en el procés de
tancament numèric; padró a una data, rebutjos, al·legacions, xifres de població, etc.



L’adjudicatari mantindrà, evolucionarà i actualitzarà, durant la implantació del projecte així com
en fase de suport, manteniment i evolució, les funcionalitats, sistemes, formats i mecanismes
d’intercanvi d’informació amb l’INE, que aquest estableixi, adequant-se a aquells que permetin
major automatització i agilitat en l’intercanvi d’informació. Aquestes adaptacions i/o
adequacions estan contemplades en el contracte i seran sense cost addicional per a
l’Ajuntament.

9.3.8 Comunicació de canvi de domicili
Cal que la solució interoperi amb d’altres administracions per tal de poder comunicar els canvis de
domicili. Per a aquesta finalitat caldrà integrar la solució amb el servei comú del Consorci AOC,
podent realitzar les comunicacions, rebre la resposta o re-intentar pels casos fallits. Així mateix,
enregistrarà l’històric de comunicacions i permetrà obtenir, mitjançant el datawarehouse els
indicadors corresponents a l’explotació del servei.

9.3.9 Gestió de convocatòries electorals


La solució ha de disposar d’un mòdul específic per a la gestió de totes les tasques relacionades
amb els processos electorals, de forma que permeti la realització dels sortejos de membres de
meses electorals i la generació i impressió dels oportuns documents de notificació a aquests.
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Cal poder accedir, importar i treballar amb la informació del programa oficialment adoptat per
l’Oficina del cens electoral (a data d’avui “CONOCE”) sobre la gestió de processos electorals, així
com el seu enllaç amb la informació del padró municipal d’habitants.



La plataforma de gestió i tramitació electrònica, objecte del present contracte, ha de permetre
realitzar consultes a través de la seu electrònica municipal de l’Ajuntament d’Amposta, amb
validació a base de dades del Cens, obtenir la informació sobre el col·legi i/o mesa electoral on
poder exercir el seu dret a vot en una determinada convocatòria electoral. Aquest servei cal que
sigui accessible des de PC així com tauleta o mòbil.



Es valorarà positivament aquelles solucions que disposin de la gestió i entrada de resultats dels
processos electorals per a la seva publicació, anàlisi i tractament de les dades, per partits, per
meses, per districtes i seccions, etc.



Es valorarà positivament que durant la jornada electoral els representants de l’administració
designats, puguin accedir a la consulta de la base de dades del Cens des de PC així com tauleta o
mòbil prèvia identificació.

Així mateix, aquest servei disposarà de la corresponent API o serveis web per a les possibles
integracions de solucions terceres o pròpies de l’Ajuntament d’Amposta.

9.3.10 Comunicacions electròniques amb habitants


El sistema ha de ser capaç de generar, individualment o massivament a partir d’agrupacions
d’habitants, per districtes de govern, districtes censals, seccions, carrer, etc., comunicacions per
mitjans electrònics (correu electrònic, sms, etc.) per usos específics com informació de
renovacions de padró, convocatòries electorals, etc.



Les comunicacions enviades, han de poder quedar emmagatzemades a mode d’evidència
vinculades a la persona.



El sistema d’enviament podrà ser des de la mateixa solució o s’integrarà, en cas que
l’Ajuntament així ho decideixi, amb plataformes de tercers (correu-e corporatiu, plataformes de
SMS, etc.).

9.3.11 Serveis administració electrònica – Padró habitants


Segons s’ha anat indicant en punts anteriors, el sistema cal que disposi de la implementació dels
tràmits i serveis directes per a la ciutadania, plenament integrats amb el sistema de gestió,
prèvia identificació electrònica, mitjançant internet, per:
o

Accés a les dades del padró, personals i familiars, etc.

o

Generació

i

emissió

de

volants

i

certificats,

signats

mitjançant

segell

d’òrgan,

d’empadronament, convivència, històrics tant individuals com familiars, etc.
o

Sol·licituds d’altes, baixes i modificacions al padró.

o

Consulta dades cens electoral
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Aquests tràmits i serveis estaran disponibles al catàleg de tràmits així com a la “Carpeta
Ciutadà/Empresa” publicats en seu electrònica, que també forma part del present projecte.

9.3.12 Sistema d’explotació, dades estadístiques i d’ajuda a la presa de decisions
Cal que integri el component d’intel·ligència de negoci, apartat 9.9, al sistema de gestió de població
per a l’obtenció d’indicadors i informes de control i seguiment global de la població. Cal que permeti
l'anàlisi de dades i generació de «reports» d'informació agregada i global així com la generació
d’informació per a publicar en format obert al portal de transparència i dades obertes d'acord a la
normativa de transparència i que estigui perfectament integrada amb el sistema.
Així mateix, caldrà que el sistema permeti l’explotació i obtenció de dades estadístiques que
permeti:


Comunicacions massives per varis criteris (identificació padronal, dades personals, carrers,
barris, etc.).



Poder reconstruir el padró d’habitants a una data determinada i donarà la possibilitat d’explotar
la informació a aquella data.



Facilitar anàlisis quantitatius estadístics (gràfics i alfanumèrics), per nacionalitat, procedència,
edats, tipus de moviments, etc.



Cal que permeti la realització d’anàlisi entre dates de moviments, migració, quantitatius i
personalitzats d’habitants amb determinades característiques, a una data donada.



Anàlisi quantitatiu de la gestió pròpia del padró: consultes, operacions, documents generats, etc.



Per tal de poder ampliar aquestes funcionalitats, caldrà disposar d’un accés directe a la base de
dades així com disposar d’un datawarehouse d’on poder realitzar una explotació i anàlisi de
dades segons necessitats de l’Ajuntament.

L’adjudicatari cal que implementi almenys:


Alimentació automàtica del datawarehouse mitjançant processos sota demanda o planificats
que permetin la càrrega de dades que simplifiqui l’explotació i anàlisis per a la creació de reports
així com l’obertura de dades.



Indicadors generals i agregats de població (empadronament, piràmide edats, nacionalitats,
moviments (altes/baixes/canvis), per zones, etc.).



Històric i evolutius de la població per sexes, zones, edats, etc. i poder-ho comparar i contrastar.



Reporting de l'estat de trameses i intercanvis i interoperabilitat amb d’altres administracions.



Indicador d’interoperabilitat en les comunicacions de canvis de domicili.

9.4

Component 4 - Gestió econòmica

Es requereix, a més de la migració especificada, el subministrament, instal·lació i implantació del
subsistema per la gestió econòmica i financera, en base a la posada en marxa d’un conjunt de
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processos integrats que donen resposta a les necessitats i l’acompliment del marc normatiu
aplicable, la instrucció comptable vigent per a l’administració local (ICAL).
Cal disposar de mecanismes que garanteixin la seguretat d’accés a la informació i als processos.
Aquests mecanismes han d’estar integrats amb el mòdul general de seguretat descrit anteriorment.
El present component, cal que sigui en tecnologia web, en el moment de la licitació. Aquelles
solucions que no ho acompleixin, seran excloses.

9.4.1 Requeriments generals


A l’igual que la totalitat dels components objecte del present contracte, el mòdul de gestió
econòmica utilitzarà i estarà integrat amb el nucli de la plataforma i informació de base, tercers,
territori, documents, actius, organització i seguretat.



L’aplicació serà modular, de forma que s’hi puguin anar incorporant mòduls i/o components
extra-comptables, encara que amb context comptable: pressupost, inventari i patrimoni,
factures, etc.



La gestió del pressupost i la comptabilitat serà una única informació. A nivell usuari, la gravació
d’operacions serà usant la terminologia de fases d’execució.



Els accessos i la seguretat seran configurables i parametritzables segons usuari/accés a la
informació continguda a la base de dades.



Cal permetre definir o modificar els models de tramitació comptable sense modificar el codi
intern de l’aplicació, de forma que permetrà adaptar la normativa comptable a la necessitat de
gestió dins l’Ajuntament. Aquestes adaptacions de la definició de la tramitació han de poder
disposar de diferents versions, segons data, minimitzant l’efecte que tindran aquests canvis en
l’operativa dels usuaris.



L’aplicació ha de ser multi-entitat i multi-exercici. Els usuaris han de poder crear fàcilment noves
institucions (a més de la principal de l’Ajuntament, les dels seus ens dependents en cas d’existirne durant la durada del contracte) i exercicis. A aquesta creació, cal que sigui possible definir
quina part de la configuració és compartida per les entitats usuàries del sistema i quina part és
específica per a cadascuna d’elles: classificacions pressupostàries, plans de comptes,
comportament de cada tramitació comptable (dades requerides, dades heretades, dades
editables, apunts comptables, formularis a generar, etc.).



Ha de permetre la gestió de la comptabilitat de forma descentralitzada mitjançant centres
gestors. Aquesta descentralització, mitjançant la utilització del component de seguretat,
permetrà proporcionar accés (mode lectura o mode actualització) a cada òrgan gestor
únicament al pressupost gestionat.
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Possibilitat de pre-introducció de documents comptables: pre-comptabilització o funcions
d’intervenció delegada (apunts provisionals) de tal forma que la informació de saldos sigui capaç
de distingir el provisional del definitiu.



Cal que sigui possible guardar plantilles dels documents comptables més comuns per a la seva
ràpida reutilització.



Les transaccions econòmiques que es registrin han de poder fer referència a múltiples valors de
les diferents entitats de dades (partides, conceptes pressupostaris, projectes, caixes fixes,
ordinals de tresoreria, etc.) essent la configuració de cada transacció la encarregada de regular
aquesta possibilitat.



Cal que permeti el tractament massiu de dades (comptabilització automàtica de factures
registrades i verificades, relacions de pagament per transferències, etc.).



Cal que permeti que els usuaris autoritzats puguin definir el format de documents, llistats,
informes, consultes. També ha de ser possible el bloqueig temporal de: pressupostos, exercicis,
tercers, partides, documents, tipus de documents. L’adjudicatari realitzarà les adaptacions i
configuracions inicials en aquest sentit.



Cal que permeti la gestió simultània de dos exercicis oberts de forma transparent a l’usuari.

9.4.2 Sistema de comptabilitat pública
Cal que acompleixi la norma ICAL (model del sistema d’informació comptable per a l’administració
local) amb l’objecte de registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica,
financera i patrimonial que es produeixin dins l'àmbit de l'entitat comptable, així com mostrar, a
través d'estats i informes, la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, del resultat
econòmic patrimonial i de l'execució del seu pressupost, per tal de poder satisfer les següents
finalitats:


Subministrar la informació econòmica i financera que sigui necessària per a la presa de
decisions, en l’àmbit polític i en el de gestió, així com informació d'utilitat a altres destinataris,
com associacions, institucions, empreses i ciutadans en general.



Facilitar informació per a la determinació del cost i rendiment dels serveis públics.



Proporcionar les dades necessàries per a la informació i retiment del compte general dels ens
de l’Ajuntament, així com altres comptes, estats i documents que hagin d'elaborar-se i remetre's
als òrgans de control extern.



Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia.



Facilitar les dades i antecedents que siguin precisos per a la confecció dels comptes nacionals de
les unitats que componen el sector de les administracions públiques.



Facilitar la informació necessària per a la confecció d'estadístiques econòmic-financeres i de
remissió d'informació que sigui requerida per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, del Departament de Governació i Relacions Institucionals i del Departament
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
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El model de tramitació comptable (circuits de despesa, ingressos, extra-pressupostari) acomplint la
normativa aplicable, cal que pugui adaptar-se a les especificacions pròpies de l’Ajuntament
d’Amposta i dels seus ens dependents en cas d’existir-ne durant la durada del contracte permetent,
per tant, varis circuits introduint operacions complementàries i obtenint el control de llur tramitació
amb els saldos i demés informació podent:


Registrar les operacions d'àmbit pressupostari, no pressupostari i patrimonial que estableix la
normativa vigent, corresponents a l’exercici corrent i exercicis tancats.



Registrar les operacions d'administració de recursos per compte d'altres ens públics.



Registrar i posar de manifest els moviments i situació de la tresoreria, possibilitant el control
dels diferents comptes que constitueixen la tresoreria de l'entitat comptable i la seva conciliació
amb els moviments dels diferents comptes bancaris que es tinguin concertats.



Registrar les operacions relatives a la gestió i control de l'immobilitzat financer i de
l'endeutament, inclosos els avals concedits per l'entitat.



Registrar la comptabilitat de les operacions de crèdit a curt i llarg termini possibilitant realitzar
les simulacions de les previsions financeres (interessos més amortitzacions) per a l'elaboració
del pressupost, així com per a la informació a incloure en la memòria anual del compte general.



Comptabilitat de l'IVA. Regla de prorrata. Liquidació automàtica de l'IVA.



Generar arxius bancaris per a domiciliació i transferències. Verificació de deute en executiva
abans de permetre la generació de transferències.



Permetre el seguiment i control dels valors rebuts en dipòsit de l'entitat comptable.



Permetre el seguiment i control dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa.



Registrar la informació relativa als tercers que es relacionen amb l'entitat comptable.



Gestió de despeses i ingressos plurianuals.



Garantir la integritat, coherència, exactitud i automatisme de les anotacions que, per cada una
de les operacions comptables, s’hagin de produir en els diferents subsistemes als que l’operació
afecti.



Gestionar factures electròniques amb el format definit per la normativa.



Registrar factures.



Gestió d’ingressos.



Registre i facturació a clients amb generació automàtica de les operacions comptables.



Registrar i efectuar el control i seguiment dels embargaments d'obligacions, així com de les
cessions de crèdits.



Existir la deguda concordança entre els diferents nivells d’informació agregada que s’estableixin
en el SICAL-Normal i la informació de detall que, per a cada tipus d’operació, s’incorpori al
mateix.



Propiciar progressivament la simplificació dels procediments comptables mitjançant l’aplicació
intensiva de procediments i medis electrònics, informàtics, telemàtics que garanteixin la validesa
i eficàcia jurídica de la informació rebuda des dels centres gestors per al registre comptable de
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les operacions i de la subministrada als destinataris de la informació comptable a través
d’aquests medis, així com de la documentació comptable arxivada i conservada pel sistema.


Aplicar les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.



Les bases de dades del sistema informàtic on resideixin els registres comptables constituiran
suport suficient per a l’execució de la comptabilitat de l’entitat comptable, sense que sigui
obligatòria l’obtenció i conservació de llibres de comptabilitat en paper o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.



El registre comptable de les operacions s’haurà d’efectuar expressant els valors en euros.



Generació d'informes i fitxers de gestió d'acord a la normativa i als requeriments funcionals.

L’aplicació de comptabilitat ha de ser capaç de registrar tant la comptabilitat pressupostaria com les
de partida doble, així com altres fets econòmics (sense implicació comptable) que requereixin ser
reflectits al sistema. Estarà formada, com a mínim, pels mòduls descrits a continuació i que estaran
integrats entre sí.

9.4.3 Obertura extraordinària
L’aplicació cal que compti amb un mòdul en el que es realitzaran totes les operacions derivades de
la càrrega d’informació procedents de l’anterior sistema comptable d’acord amb els formats de
càrrega que l’adjudicatari indiqui.
Ha de permetre per tant la captura de la següent informació:


Obligacions reconegudes en els pressupostos tancats pendents d’ordenar el pagament.



Pagaments ordenats pendents de realitzar.



Drets reconeguts pendents de cobrament.



Obligacions a càrrec de l’entitat derivada d’operacions no pressupostàries.



Drets a favor de l’Ajuntament derivades d’operacions no pressupostaries.



Saldos dels comptes en entitats financeres que figurin en l’acta d’arqueig a 31 de desembre de
l’any anterior.



Dades relatives a la composició de romanents de crèdits obtinguts en la liquidació de l’exercici
anterior.



Qualsevol altra informació que hagi d’integrar l’assentament d’obertura de la comptabilitat de
l’any en curs.

La captura de la informació assenyalada ha de poder-se realitzar de forma esglaonada, no essent
necessari completar-la per a operar amb la resta del sistema. Una vegada finalitzada, les anotacions
d’obertura de la comptabilitat, es retroactivaran a data 1 de gener de l’any en curs, havent de figurar
als llibres de comptabilitat principal com a primeres anotacions del nou sistema comptable.
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9.4.4 Despeses
L’aplicació cal que disposi d’un mòdul de gestió de la despesa on es realitzaran les operacions de
gestió i execució del pressupost de despesa, comptabilitzant-se independentment les relatives a les
agrupacions de pressupost corrent, pressupostos tancats i exercicis futurs.
El sistema ha de permetre l’execució de la totalitat de les operacions establertes a la norma
comptable aplicable i adaptar-se a les especificacions particulars de l’entitat, mitjançant mecanismes
que no suposin desenvolupament de programari a mida, sinó configuracions capaces de funcionar
amb el programari estàndard.
El sistema ha d’estar preparat per a que la captura de la informació de llurs operacions pugui
realitzar-se de forma descentralitzada en les diferents oficines dels centres gestors del pressupost.
Les operacions capturades d’aquesta forma podrien tenir caràcter de registres pendents d’aprovar i
validar per la intervenció. El sistema igualment ha de possibilitar la impressió de documents
comptables establerts per la norma i tots aquells que s’hagin d’implementar per decisions pròpies
de l’entitat, prèviament a la seva aprovació.
El sistema ha de permetre procediments de gestió que permetin la validació de les operacions
realitzades i la seva correlació:


A nivell de codis d’operacions, tercers, aplicacions pressupostàries, etc. El sistema ha de
presentar la descripció de l’operació, denominació del tercer, etc.



Al realitzar-se retencions i autoritzacions de despesa ha de realitzar els controls necessaris i
subministrar informació de saldo disponible a nivell de vinculació.



En aquelles operacions que s’encadenin sobre altres realitzades prèviament, el programa ha
d’incloure un sistema de números de referència que permeti, al indicar llur número, validar que
l’operació anterior ha estat realitzada, així com l’existència de saldo suficient en l’aplicació o en el
seu grup de vinculació.

Les operacions del mòdul de despesa s’han de poder realitzar contra vàries operacions prèvies, és a
dir, poder tancar l’arbre de tramitació agrupant operacions lliurement o per criteris (per exemple,
una única operació de pagament que tramiti múltiples obligacions reconegudes).
La codificació de les aplicacions pressupostàries de despesa s’ha d’ajustar, com a mínim, a la
establerta per l’entitat, podent elegir les classificacions pressupostàries a utilitzar, així com el seu
ordre.
La introducció del tercer, s’ha de poder realitzar indistintament en la fase de disposició o de
reconeixement de l’obligació.
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L’aplicació ha de permetre l’agrupació de diferents fases de tramitació en una sola, havent de
registrar-se en els llibres de comptabilitat principal d’acord amb l’establert en la normativa vigent.
L’aplicació ha de realitzar tant les operacions originals com les operacions d’anul·lació definides en
la normativa comptable. A més, l’aplicació ha de permetre realitzar operacions complementàries
que sumin import a les originals.
Cal que incorpori un sistema de consultes de la situació de les aplicacions pressupostàries a nivell
d’execució i a nivell de vinculació. La norma general serà que les operacions de consum de crèdit
pressupostari (fases d’autorització de la despesa i retenció de crèdits) comprovin el disponible de la
vinculació corresponent.
L’enllaç de les operacions d’execució del pressupost de despesa amb el mòdul de comptabilitat
general es realitzarà de forma interactiva, de forma que per a aquells moviments que requereixin
apunts comptables, aquests es realitzin de forma transparent per a l’usuari. Si algun apunt no pot
ser definit, haurà de ser possible que l’usuari especifiqui el compte a utilitzar en el document de
creació de l’operació. Inclús haurà de ser possible reflectir en el sistema transaccions econòmiques
que no suposin apunts comptables a registrar.
En les operacions de reconeixement de l’obligació amb IVA suportat deduïble l’aplicació ha
d’incorporar un sistema que faciliti el càlcul de la part pressupostaria i no pressupostaria en funció
del percentatge aplicable de prorrata.
Cal que es puguin definir normes de vinculació que permetin en una sola instrucció, determinar
totes les partides que formen part de la bossa. La interpretació d’aquestes normes de vinculació
suposarà la generació automàtica de bosses de vinculació. Tanmateix, l’aplicació cal que permeti
realitzar assignacions manuals de partides a bosses de vinculació per a reflectir excepcions.
El sistema ha de permetre configurar el comportament en la comprovació del disponible de cada
aplicació pressupostària, podent decidir si cal emetre un avís a l’usuari, si ha d’impedir la gravació de
l’operació (encara que existeixi crèdit en la bossa de vinculació) o si no ha de realitzar la
comprovació.
Cal que es disposi d’un mòdul que permeti la introducció al sistema i el seguiment dels expedients
de modificació de crèdit, a més de la seva comptabilització de forma conjunta. Les funcionalitats
mínimes que ha de complir aquest, son:


L’expedient de modificació de crèdit serà una entitat que assegurarà el manteniment de
l’equilibri pressupostari.
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Suportarà tot tipus de modificacions de crèdit, incloses transferències de crèdit i situacions de
finançament combinades del suplement o crèdit extraordinari (baixes, anul·lacions + modificació
de les previsions d’ingressos).



La comptabilització d’expedients que estiguin equilibrats.



Les operacions comptables de l’expedient es podran realitzar tant en provisional com en
definitiu.



Cal permetre la impressió de les dades de l’expedient de forma conjunta.

A nivell de cada aplicació pressupostària, ha de ser possible especificar el tractament de l’IVA tenint
en compte la naturalesa de la despesa.

9.4.5 Ingressos
Aquest mòdul ha de permetre realitzar totes les operacions de gestió i execució del pressupost
d’ingressos, comptabilitzant-se independentment les relatives al pressupost corrent, pressupostos
tancats i exercicis futurs.
Es requereix al sistema que:


Permeti l’execució de la totalitat de les operacions establertes en la normativa comptable
aplicable i adaptar-se a les especificacions particulars de l’entitat.



Ha d’estar preparat per a que la captura de la informació de llurs operacions pugui realitzar-se
de forma descentralitzada en les diferents oficines dels centres gestors del pressupost. Les
operacions capturades d’aquesta forma podrien tenir caràcter de registres pendents d’aprovar i
validar per la intervenció. El sistema igualment ha de possibilitar la impressió de documents
comptables establerts per la norma i tots aquells que s’hagin d’implementar per decisions
pròpies de l’entitat, prèviament a la seva aprovació.



Incorpori procediments de gestió que permetin la validació de les operacions realitzades i la
seva correlació:
o

Al nivell de codis d’operacions, tercers, aplicacions pressupostaries, etc., el sistema ha de
presentar la descripció de l’operació, denominació del tercer, etc.

o

En aquelles operacions que s’encadenin sobre altres realitzades prèviament, el programa ha
d’incloure un sistema de números de referència que permeti, al indicar llur número, validar
que l’operació anterior ha estat realitzada.



Les operacions d’aquest mòdul s’han de poder realitzar contra vàries operacions prèvies, és a
dir, poder tancar l’arbre de tramitació agrupant operacions lliurement o per criteris.



La codificació de les aplicacions pressupostàries d’ingressos s’ha d’ajustar, com a mínim, a
l’establerta per l’entitat, podent elegir les classificacions pressupostàries a utilitzar, així com el
seu ordre.
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L’aplicació ha d’incorporar un sistema de consultes que permeti conèixer la situació d’execució
de les aplicacions pressupostàries.



L’aplicació ha de portar el control de l’execució del pressupost d’ingressos diferenciant per tipus
d’exacció.



L’enllaç de les operacions d’execució del pressupost d’ingressos amb el mòdul de comptabilitat
general es realitzarà de forma transparent per a l’usuari.



L’aplicació ha d’incorporar un sistema de gestió que permeti el control de fraccionament dels
drets reconeguts pendents de cobrament.

9.4.6 Operacions no pressupostàries
Aquest mòdul ha de permetre realitzar totes les operacions no pressupostàries establertes en la
normativa de comptabilitat.
Es requereix que:


L’aplicació permeti la codificació dels diferents conceptes no pressupostaris i relacionar-los amb
els comptes del Pla general de comptabilitat.



L’aplicació incorpori un sistema de gestió de números de referència optatiu per conceptes no
pressupostaris de tal forma que:
o

En aquells conceptes no pressupostaris en els que no s’usi s’operarà a nivell de saldo
(retencions, etc.).

o

En aquells conceptes que degut a les seves característiques s’hagi d’executar un control més
detallat, el sistema cal que inclogui un sistema de numeració de referència que permeti, al
indicar llur numero, validar que l’operació anterior ha estat realitzada (fiances, avals, etc.).

9.4.6.1

Recursos d’altres ens

Es requereix la comptabilització de les operacions relatives a l'administració de recursos d'altres
ens que l'entitat local efectua respecte dels recursos que corresponen a altres ens públics, així
com aquelles que siguin conseqüència de les obligacions que d'aquesta gestió es derivin.
Els fins que compleix són:


El control de la gestió d'aquests recursos posant de manifest la seva situació.



Possibilitar la rendició dels estats relatius a aquesta administració.



Informar dels drets i obligacions que sorgeixin en cada cas.

Tot i tenir un caràcter no pressupostari, l'administració de recursos d'altres ens públics i les seves
liquidacions posteriors es recull de forma independent, tractant-los com a Deutors i creditors per
administració de recursos per compte d'altres Ens Públics.
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Es distingeixen dues situacions que condicionen la forma de comptabilitzar les operacions
comptables del mòdul:


L'entitat gestora subministra a l'entitat titular dels recursos tota la informació sobre les
operacions de gestió que sigui necessària per al seu registre en comptabilitat.



L'entitat gestora no està en condicions de proporcionar a l'entitat titular aquesta informació,
devent en aquest cas subministrar, almenys, el detall dels pagaments de la recaptació líquida
que li faci.

9.4.7 Registre de factures i factura electrònica
El sistema de gestió de comptabilitat ha de comptar amb un registre comptable de les factures
rebudes, al que es requereix:


Se li pugui subministrar tota la informació necessària per a la seva posterior conservació en
obligació reconeguda o ordre de pagament (partides pressupostaries, retencions, imports d’IVA,
àrees, dates de conformitat/registre/factura/venciment, ordinal pagador, etc.).



Permetre annexar qualsevol document electrònic o mitjançant digitalització prèvia, per al seu
arxiu junt amb la factura i per al seu enviament al portafirmes electrònic com a annex.



Les factures s’han de poder agrupar en relacions per a la seva gestió conjunta (firma electrònica,
comptabilització, etc.). De manera que s’incorporin automàticament a la comptabilitat
pressupostària, bé incorporant-les a les justificacions corresponents de pagaments a justificar o
bestretes de caixa fixa.



La comptabilització de factures s’ha de poder realitzar fins a la fase de reconeixement de
l’obligació o la fase d’ordenació de pagament.



Al final de l’exercici o en qualsevol moment, s’ha de poder realitzar el procés d’imputació
financera de les factures sense consignació pressupostaria, així com el corresponent contraassentament quan efectivament s’imputin al pressupost en l’exercici posterior.



Ha de ser possible configurar la data d’inici del període legal de pagament segons el criteri de
l’Ajuntament d’Amposta.



La factura ha de mostrar en tot moment l’estat de la seva tramitació segons necessitats de
l’Ajuntament d’Amposta.



El sistema ha de recepcionar les factures electròniques a través de la integració amb el Punt
general d'entrada de factures electròniques, tant FACe de l'Administració General de l'Estat, com
eFACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya. La comunicació s'ha d’establir
mitjançant serveis web en ambdós casos.
Les característiques generals d’integració amb FACe o eFACT han de ser:
o

Procés de consulta i descàrrega de factures registrades al Punt general d'entrada de factures
electròniques.

o

Procés de consulta i descàrrega de sol·licituds d'anul·lació de factures registrades al Punt
general d'entrada de factures electròniques.
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o

Comunicació del canvi d'estats de les factures registrades al Punt general d'entrada de
factures electròniques, quedant anotada la data i l'hora de la comunicació en el detall
d'estats de cada factura del registre de factures.

Es necessària la visualització de les factures descarregades del Punt general d’entrada de
factures electròniques amb errors de validació. Els errors de validació poden estar produïts
perquè les factures no compleixen els requisits de validació de l'annex II de l'Ordre
HAP/1650/2015 o per un altre motiu que impossibiliti el registre de la factura.


Caldrà lliurar la solució amb el procediment electrònic des de l’entrada al registre de factures,
segons codis DIR3 per a la derivació als centres gestors de factures. Tasques i accions de
conformació i aprovació de les factures per part de l’Ajuntament. Caldrà que sigui un procés
automatitzat i específic, guiat i adaptat a l’Ajuntament.



6

Caldrà que, en base al tercer emissor de la factura així com a les metadades de la factura
electrònica rebuda, es puguin determinar fluxos predefinits de conformació de la factura així
com permetre l’obtenció, monitorització, emmagatzematge o anàlisi de dades de factures-e. Per
exemple per operador energètic i CUP contingut en la factura, determinar flux de conformació de la
factura i recollir la lectura dels comptadors en una metadada, per a un posterior control i anàlisi de
dades i evolució de consums, etc.
Per exemple, en el cas que no contingui el numero d’expedient de contractació o número AD, la
factura pugui ser rebutjada de forma automàtica o passada a un procés específic per a informar.



A partir del registre de factures rebudes s'ha d’obtenir el càlcul del període mitjà de pagament
als proveïdors, preparant els fitxers i informes a remetre als òrgans de control extern.

9.4.8 Projectes de despesa i inversió
El sistema de gestió econòmica ha de disposar d’un mòdul que ha de permetre el seguiment dels
projectes de despesa o d’inversió a partir de les operacions que facin referència a aquestes entitats,
amb l’objecte de tenir l’execució i el control de cadascun dels projectes.
L’objectiu és agrupar les operacions de diferents aplicacions pressupostàries (totes o part d’elles)
per a obtenir els saldos agrupats per cada entitat o projecte i així portar el control de l’estat
d’execució.
Els projectes han de poder ser creats de forma jeràrquica, és a dir, establir nivell de projecte i
subprojecte que enriqueixin l’explotació de la informació del mòdul, agregant i desagregant
informació. La imputació de despeses i ingressos no tindrà perquè ser al mateix nivell, podent
imputar ingressos a nivell de projecte i despeses a nivell de subprojecte, per exemple.

6

Funcionalitat a lliurar en el termini màxim de 24 mesos des de la data de formalització del contracte.
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9.4.9 Finançament afectat
Per a la despesa amb finançament afectat, es demana:


Calcular i informar en base a previsions de despesa i ingressos, els coeficients de finançament i
els drets i obligacions comptabilitzades, de les desviacions per a cadascun dels projectes, així
com imports que tinguin que aparèixer al document Resultat pressupostari (crèdits gastats
finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals, desviacions de finançament
negatives i desviacions de finançament positives) i en l’Estat de romanent de tresoreria (excés de
finançament afectat).



Elaboració d'informes model de tramesa d'informació de seguiment trimestral al Ministeri.



Generació d'informes i fitxers de gestió d'acord a la normativa i als requeriments funcionals.



Elaboració de consultes/estats resum de projectes de despeses, on disposi per a cada projecte
pel que fa a les despeses: el crèdit inicial, el saldo disponible, les RC totals, saldo d’RC,
autoritzacions totals, saldo d’autoritzacions, disposat total, saldo d’autoritzacions, obligacions
acumulades d’exercicis anteriors, obligacions d’exercici corrent, total d’obligacions i pagaments; i
pel que fa a ingressos: tenint en compte les diferents classificacions econòmiques d’ingrés,
l’ingrés previst, el pendent de DR, DR d’exercicis anteriors, DR d’exercici corrent, total DR i
recaptació, i les desviacions positives i negatives acumulades a l’exercici.

El sistema haurà de permetre la creació de recursos de finançament amb informació pròpia (dates,
percentatge, agent financer, tipologia de despesa a finançar, etc.). Aquests recursos de finançament
hauran de ser relacionats amb els projectes per a identificar com son finançats.

9.4.10 Tercers
El tercer és un dels principals objectes del sistema comptable ja que és l'actor principal en la majoria
de les operacions comptables.
Cal que ofereixi entre d’altres les següents consultes i funcions:


La gestió de tercers estarà integrada amb el nucli de tercers de la solució.



Disposarà de metadades específiques, com a tercer vinculat a la gestió econòmica, més enllà de
les pròpies com a persona del nucli corporatiu.



Consulta d'operacions d'un tercer que agrupa en un mateix formulari totes les operacions
comptables i les factures relacionades amb el mateix i de diversos exercicis alhora.



Llibre de creditors pressupostaris que permeti visualitzar la situació dels mateixos a una data
determinada.



Llibre de deutors pressupostaris que permeti visualitzar la situació dels mateixos a una data
determinada.
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Des del mòdul de tercers s'hauria d’oferir una consulta de les operacions no pressupostàries de
retencions per al model 190, així com poder realitzar l’enviament electrònic (comunicació) i
posar a disposició els certificats corresponents mitjançant Carpeta ciutadà/empresa.



Ha de ser possible efectuar el control d'embargaments individualitzat per tercer mitjançant el
control d'operacions embargables i embargades.
Els embargaments han de poder realitzar-se a través d'endossos o per retenció, oferint la
possibilitat de l'aplicació de múltiples embargaments en una mateixa operació comptable.

9.4.11 Mòdul de tresoreria
El subsistema de tresoreria comprèn la realització material dels cobraments i pagaments, tant de
forma individual com de forma agrupada en relacions comptables, d'operacions pressupostàries i
no pressupostàries, l'elaboració d'emissions de transferències i de remeses de cobrament, l'arqueig
dels comptes de tresoreria per al control i coneixement de la situació dels mateixos i la conciliació
de pagaments i ingressos.

9.4.12 Gestió d’ordinals de tresoreria
Cal que permeti la creació i manteniment dels ordinals de tresoreria, especificant dades tals com la
seva naturalesa (efectiu, bancari, etc.), la seva possible restricció en pagaments o cobraments, la
seva codificació bancària (CCC o IBAN), divisa, saldo mínim negociat, dates de validesa (inici i fi),
històric de responsables, les seves principals condicions bancàries contractades, etc.
El mòdul ha de tenir la funcionalitat necessària per a la càrrega de l’extracte electrònic bancari
(model 43) i la conciliació automàtica i manual de les transaccions bancàries.

9.4.13 Gestió de pagaments
L’aplicació ha de permetre indicar a cada operació (en fase d’obligació o en fase d’ordenació del
pagament) la forma de pagament que s’utilitzarà en la transacció. En cas d’utilitzar-se per a
transferència bancària, s’ha de poder indicar el número de compte bancari (CCC o IBAN) del tercer
receptor de la transacció. Aquest compte s’ha de poder recuperar opcionalment des de la fitxa del
tercer.
Tant a les factures com a les obligacions comptabilitzades, s’ha de poder indicar la data de
venciment, així com l’ordinal de tresoreria previst per a poder ser tinguts en compte en posteriors
previsions de tresoreria.
D’aquelles obligacions de les que ja s’hagi ordenat el pagament, la tresoreria de l’Ajuntament ha de
poder obtenir les ordres de transferència, xecs i relacions necessàries per a efectuar el pagament,
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considerant-se com a pagades llurs obligacions en el moment de ser aprovades les dites relacions i
retirats en el cas de xecs.
El mòdul ha d’establir els controls que possibilitin endossaments, embargaments i confirming sobre
les obligacions reconegudes.
A més, el sistema ha de possibilitar l’ordenació individualitzada d’obligacions, podent modificar-se
l’import de les mateixes, de tal forma que una obligació pugui donar lloc a vàries ordres de
pagament.
Ha de permetre que es realitzin pagaments des de diferents ordinals de tresoreria en una mateixa
operació comptable.
El sistema ha d’incorporar el procediment d'embargament de pagaments pressupostaris d'altres
administracions públiques per l'AEAT, model 997, segons conveni subscrit per l'AEAT amb les
comunitats autònomes i les entitats locals que preveu l'establiment d'un sistema d'embargament de
pagaments pressupostaris d'aquests ens pels òrgans de recaptació de l'AEAT.
Aquest procediment és d'aplicació a les entitats locals que hagin subscrit el conveni de col·laboració
en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria.
9.4.13.1 Gestió de cobraments
En quant als ingressos que es produeixen en els diferents ordinals de tresoreria (comptes
corrents en entitats financeres i caixes d’efectiu) l’aplicació ha d’incorporar un sistema que s’ajusti
als següents principis bàsics:


L'aplicació ha de permetre la incorporació i comptabilització de dades tributàries i de
recaptació rebent la informació, mitjançant sistema automatitzat de càrrega o arxius
d’intercanvi, que s’han de processar per a transformar-la en operacions comptables.



Les dades procedents de l'aplicació de gestió tributària i de recaptació s’han de carregar en
remeses permetent el tractament col·lectiu de les mateixes per a la seva incorporació en
comptabilitat. Per a la comptabilització s'han d'agrupar les dades de la remesa en diferents
grups d'incorporació permetent d'aquesta manera la comptabilització per fases comptables.



S’han d’establir inicialment les simetries entre els valors bàsics: paràmetres d'inici, conceptes
d'ingrés, caixes, tipus d'IVA, tipus de baixes. El procés de comptabilització permetrà a l'usuari
auditar i validar les dades de la comptabilització.



El nexe d’unió entre la comptabilitat i la gestió de recaptació ha de ser la referència de
l'ingrés, de manera que sigui aquesta la que generi els moviment en comptabilitat. Aquesta
referència s’ha de mantenir mentre existeixi saldo en els càrrecs corresponents per tal de no
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duplicar informació. La referència s’ha de crear en la gestió d’ingressos i enviar-se en cada
moviment, per a la seva identificació a comptabilitat.

9.4.14 Endeutament7
Aquest mòdul ha de permetre el manteniment, gestió i control de totes les operacions de crèdit
concertades per l'Ajuntament d’Amposta i també de les seves entitats dependents que s'inclouen
dins del perímetre de sectorització definit en cada moment pel Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques. La gestió d'aquesta informació ha de possibilitar obtenir informes i generar informació
per tal de poder donar compliment als requeriment de tramesa d'informació previstos a l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, així com la tramesa d'informació als òrgans de tutela financera a efectes de
seguiment, comunicació i autorització de les diferents operacions de crèdit.
Ha de proporcionar la informació necessària per a realitzar els assentaments comptables anuals
corresponents, permetent realitzar simulacions a curt i llarg termini de noves operacions de crèdit i
fer estimacions per al càlcul de la càrrega financera.

9.4.15 Comptabilitat general
L’aplicació ha d’assegurar que els documents comptables realitzen els apunts corresponents de
forma automàtica, transparent a l’usuari i seguint les directrius que s’hagin especificat al definir cada
document. Per tant, l’usuari sols influirà en els apunts comptables d’una operació, quan en la seva
definició existeixi alguna indeterminació.
No obstant, els requeriments anteriors, l’aplicació permetrà la gravació manual d’assentaments
comptables, sense repercussió pressupostària. Aquests assentaments podran ser gravats com a
plantilles per a la seva reutilització sempre que sigui necessari.

9.4.16 Romanents de crèdit
L’objecte d’aquest mòdul ha de ser el control i gestió dels romanents de crèdit obtinguts en les
operacions de tancament i liquidació del pressupost de despesa de l’exercici anterior.
Cal poder-se realitzar totes les operacions establertes a la normativa.
Com complement a la gestió dels romanents de crèdit, el sistema ha de mantenir informació de les
operacions individualitzades que van conformar llurs romanents en l’exercici anterior.
7

Funcionalitat a lliurar en el termini màxim de 12 mesos des de la data de formalització del contracte.
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El sistema ha de permetre la captura automàtica de llur informació en els romanents incorporats al
pressupost de despesa, agrupació de pressupostos corrents, posteriorment a la modificació
pressupostaria corresponent.

9.4.17 Pagaments a justificar
S’efectuaran en aquest mòdul les operacions relatives al control i comptabilització de pagaments a
justificar i ha d’incloure un sistema de gestió i comptabilització per a cada habilitat responsable de
pagaments a justificar, dels pendents de justificar per cadascun dels pagaments, de les dates de
lliurament i límit de justificació, així com de la data de l’últim requeriment a l’habilitat per a que el
justifiqui.
També controlarà els casos en els que no es puguin aprovar noves despeses a justificar als
habilitats, segons normativa vigent.
Cal que es disposi també mitjançant plataforma de gestió i tramitació electrònica objecte del
present contracte de:
Sistema de comunicacions electròniques a mode recordatori de les justificacions pendents als



corresponents habilitats, ja sigui de forma periòdica o a la finalització dels terminis de
justificació.
8

Procediment electrònic específic de pagaments a justificar, amb la integració de rols i accions,



que permeti:
o

Sol·licitud de pagaments a justificar per part de l’Ajuntament mitjançant expedient
electrònic.

o

Integració amb comptabilitat i control intern per a la formalització de les operacions
comptables i fiscalització limitada prèvia, així com el mòdul present per a la gestió,
seguiment i control dels pendents a justificar.

o

Justificació posterior amb incorporació dels justificants, vinculació amb factures-e així com
generació dels documents i resolucions.

9.4.18 Bestretes de caixa fixa
Mitjançant aquest mòdul, s’han de poder portar a terme les operacions relatives al control i
comptabilització de les bestretes de caixa fixa.
L’aplicació ha de permetre definir les caixes fixes amb la següent informació:
Identificació de l’habilitat a qui es cedeixen els fons.



8

Funcionalitat a lliurar en el termini màxim de 12 mesos des de la data de formalització del contracte.
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Ordinals de tresoreria relacionats amb la caixa fixa; amb el que rep els fons, l’utilitzat, per
defecte, per a lliurar les reposicions i aquells que siguin d’ús intern dels habilitats (caixa, tarja de
crèdit, etc.).



Comptes necessaris per a generar els apunts comptables necessaris.



Partides pressupostaries assignades a la caixa fixa per a la justificació de les seves despeses.



Periodicitat de justificació de despeses.



Periodicitat de reposició de fons.



Imports màxims per a pagaments.

Ha de ser possible:


Que els habilitats puguin registrar les seves operacions de pagaments a creditors, així com
generar les seves pròpies operacions corresponents al compte justificatiu.



La introducció de control de seguretat per a que els usuaris assignats a un habilitat sols puguin
accedir:
o

Als documents comptables pertinents a les seves caixes fixes (reposicions, pagaments a
creditors, justificacions, etc.).

o

A les factures que pertanyen a les seves caixes fixes.

Cal proporcionar:


La impressió dels documents necessaris per a la justificació.



Procediment9 electrònic específic per de bestretes de caixa, amb la integració de rols i accions,
que permeti:
o

Sol·licitud de bestretes per part de l’Ajuntament mitjançant expedient electrònic.

o

Integració amb comptabilitat i control intern per a la formalització de les operacions
comptables i fiscalització limitada prèvia, així com el mòdul present per a la gestió,
seguiment i control de les bestretes pendents de justificar.

o

Justificació posterior amb incorporació dels justificants, vinculació amb factures-e així com
generació dels documents i resolucions.

9.4.19 Tancament i obertura
Cal disposar d’un mòdul per tal de poder realitzar totes les operacions relatives al tancament de
l’exercici i l’obertura de l’exercici següent.
L’aplicació ha de permetre treballar amb diversos exercicis comptables en línia sense la necessitat
de que estiguin tancats definitivament, proporcionant les eines i controls necessaris per a la
utilització de saldos i operacions comptables de l'exercici anterior no tancat.

9

Funcionalitat a lliurar en el termini màxim de 12 mesos des de la data de formalització del contracte.
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També ha de ser possible traspassar els saldos d'operacions d'un exercici al nou, previ al procés de
tancament d'exercici i comptabilitzar operacions posteriors d'una mateixa operació en els exercicis
d'origen i destinació, una vegada traspassat el saldo de l'operació al nou exercici. Mentre no es
realitzi el tancament d'exercici, el programa controla i ajusta el saldo en tots dos exercicis de
manera automàtica, evitant errors posteriors per diferència entre saldos finals i inicials.
Tots els informes i estats comptables s'han de poder elaborar tenint en compte les dades de tot
l'exercici o a una data de referència, permetent l'obtenció de resultats en períodes parcials inferiors
a l'exercici econòmic.
9.4.19.1 La memòria
Per a la generació de la memòria s'han de poder incorporar les funcions i les plantilles que
generen el document comptable utilitzant una eina de generació d'informes que combina les
plantilles amb les dades comptables obtingudes del sistema.
La definició de l'informe que s'utilitzi per a l'elaboració de la memòria comptable haurà d’estar
dividida en apartats i sub-apartats. Cada un d'ells ha d’utilitzar una plantilla d'ofimàtica on es
projecti la informació obtinguda de l'estructura de dades comptable.
Les plantilles d'ofimàtica dels apartats també han de disposar d'un paràgraf d'informació
addicional on es projecten les notes prèviament introduïdes en l'apartat concret. Les notes han
de permetre la introducció d'informació addicional rellevant o significativa que es vulgui reflectir
en cada un dels apartats de la memòria.
9.4.19.2 Generació de documentació i fitxers exigits per altres administracions públiques
i òrgans de control extern
El sistema ha de proporcionar les dades necessàries per a la formació de la Memòria i el Compte
General de l'entitat i facilitar l'elaboració dels comptes, estats i documents que s'hagin de
remetre a òrgans de control externs:


El Balanç.



El Compte del resultat econòmic-patrimonial.



L'Estat de canvis en el patrimoni net.



L'Estat de fluxos d'efectiu.



L'Estat de liquidació del pressupost.



La Memòria.



El Compte general de les entitats locals en format XML.

El sistema també ha de facilitar la informació econòmica financera per a ser remesa als òrgans
de control extern, en compliment de les obligacions de subministrament d'informació periòdica,
en els formats d'arxiu establerts per a cada cas.
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S’ha de proporcionar el procés per a generar els següents arxius d'informació:


El pressupost de les entitats locals en format XBRL (fitxer PENLOC) per a la presentació del
pressupost a l'Oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals.



La liquidació dels pressupostos en format XBRL utilitzant la taxonomia LENLOC.



Dades de l'execució trimestral dels pressupostos utilitzant la taxonomia XBRL TRIMLOC.



L'informe del càlcul del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMPP) en el format XML
establert.



L'Informe trimestral de morositat.

9.4.19.3 Comptes anuals
El sistema ha de permetre l'obtenció de tota la documentació relativa als comptes anuals d'acord
amb la normativa vigent i possibilitar la generació del compte general seguint els formats
normalitzats:


El Balanç.



El Compte del resultat econòmic - patrimonial.



L'Estat de canvis en el patrimoni net.



L'Estat de fluxos d'efectiu.



L'Estat de liquidació del pressupost.



La Memòria.



El Compte general de les entitats locals en format XML.

9.4.19.4 Tractament fiscal
Aquest mòdul ha de permetre mantenir actualitzada la informació referent a l'Impost del valor
afegit per a poder realitzar les liquidacions i declaracions corresponents.
L’eina ha de facilitar un sistema immediat d’informació per tal de fer possible la tramitació
automàtica i diària respecte a la informació del IVA.
L’aplicació ha de subministrar el model 347 i les dades necessàries per a complimentar els fitxers
de l’IRPF (models 180 i 190).

9.4.20 Plurianuals
L’aplicació ha de possibilitar la comptabilització de les operacions de despesa i d’ingrés amb càrrec a
exercicis futurs (retencions de crèdit, autoritzacions, disposicions i compromisos d’ingrés). Així
mateix ha de contemplar les utilitats que permetin la conversió automàtica d’aquest tipus
d’operacions en les operacions de l’exercici corrent que corresponguin quan s’obri l’exercici que
estigui afectat per diferents anualitats.
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9.4.21 Elaboració i seguiment del pressupost
Cal disposar d’un mòdul d'elaboració de pressupostos que ha de permetre el tractament de la
informació de totes les entitats que integren el sector públic de l'Ajuntament d’Amposta i ha de
poder donar també els resultats a nivell consolidat.
Tant per a l’Ajuntament com per als seus ens dependents en cas d’existir-ne durant la durada del
contracte, s’han de permetre, com a mínim, les següents funcionalitats:


Càrrega de dades del pressupost de despeses o d'ingressos de l'exercici anterior: compromisos
de despesa plurianuals, previsions inicials, previsions definitives, execució a una data
determinada i previsió de liquidació. Poder utilitzar com a base de càlcul del pressupost futur
indistintament la informació capturada.



Treballar amb diverses versions del pressupost en elaboració i permetre modificacions massives
d’imports o nivells de vinculació.



Per a cada aplicació pressupostària ha de poder permetre mantenir una fitxa o indicar l’objecte
de la mateixa i el detall dels conceptes i imports que configuren el seu import inicial i el
desglossament dels escenaris de simulació.



Si es vol, entrada de dades des de zero.



Elaborar el pressupost sobre la base d'una projecció de la despesa, entrada manualment. Ha de
permetre carregar imports des de diferents orígens: comptabilitat, altres pressupostos, fulls de
càlcul, etc.



Permeti tant la gestió centralitzada com gestió descentralitzada, permetent a les diferents àrees
proposar els pressupostos del seu àmbit, creació dels programes o plans departamentals així
com gestionar el circuit d’intercanvi de propostes entre les unitats d’elaboració i l’oficina de
pressupostos.



Modificació individual o massiva (percentatges, etc.) amb selecció de criteris.



Elaboració del pla anual d'inversions i el seu finançament.



Les propostes poden ser acceptades, revisades o rebutjades per l'oficina pressupostària. Així
mateix, podrà suggerir accions:
o

Complet informe on s’exporten textos i propostes de cada pla. Format editable a partir de
plantilles que es poden personalitzar.

o

Les propostes han de poder contenir informació necessària per a la seva justificació, així
com informació addicional per a classificar-les i qualificar-les per diferents criteris:
descripció, objectiu o import, referències al Pla Director o d’Actuació, nivell de compromís
o obligatorietat, plurianualitat, etc.

o

Aquestes propostes han de poder tenir informació relativa a ingressos afectats o recursos
externs que les financen. Aquests recursos permetran complementar la proposta
definitiva del pressupost d'ingressos.
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o

Les diferents unitats d'elaboració poden introduir peticions de necessitats dirigides a
altres unitats com, per exemple, Recurs Humans, Patrimoni, Departament d'Informàtica,
etc. La finalitat d'aquestes peticions és la de proporcionar informació complementària a
les diferents unitats receptores per a poder elaborar el seu pressupost.

o

Cada unitat d'elaboració pot definir un circuit complementari de validació de les seves
propostes abans de ser enviades a l'oficina pressupostària.



Poder realitzar simulacions que es puguin comparar fàcilment per diferents criteris, categories i
filtres, així com de forma més o menys agregada per dígits de classificació:



o

Atenent a determinats “topalls” de màxims i mínims.

o

Operant aritmèticament amb determinades fórmules, percentatges, etc.

o

Condicionar la despesa a l’ingrés i, en cas limitatiu, atendre a prioritats definides.

Ha de poder mantenir equivalències entre aplicacions pressupostàries de diferents exercicis en
cas de produir-se canvis en la classificació orgànica.



Integració amb les eines ofimàtiques, exportació o importació de la informació utilitzada per a la
confecció del pressupost.



Procés automàtic de càrrega del pressupost a la comptabilitat.



Elaboració dels informes d'elaboració i aprovació del pressupost de despesa i d’ingressos de
cada ens municipal i de forma consolidada. Ha de poder elaborar l’informe d’estabilitat
pressupostària i de regla de despesa a nivell consolidat.



Explotació de dades pressupostàries accedint a la comptabilitat:
10

o

Comparatives personalitzables per múltiples criteris: diferents imports, diversos exercicis
anteriors, agrupacions per combinacions de classificacions, etc.

o

Indicadors, marcs pressupostaris, regla de despesa, estabilitat, etc.

o

Consolidació entre entitats.

o

Criteris lliures extra comptables: territori, grups d'edat, polítiques de gènere, etc.



Explotació de dades mitjançant escriptoris amb gràfics i indicadors.



Llistats personalitzats.



Possibilitat d’exportació a fulls de càlcul.

El seguiment del pressupost, ha de permetre crear grups d’aplicacions pressupostàries i de
conceptes a seguir, i poder presentar, sense necessitat de programació, diferents gràfics
comparatius de la seva evolució en relació al pressupost i a anys anteriors.

9.4.22 Comptabilitat analítica
El cost de les activitats s'ha d’obtenir a partir de la imputació de costos a un compte analític,
permetent l'elaboració dels apartats corresponents de la memòria i l'obtenció dels indicadors de
gestió.
10

Funcionalitat a lliurar en el termini màxim de 12 mesos des de data de formalització del contracte.
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Els processos a incloure en el mòdul de comptabilitat analítica que han permetre complir la
Resolució de 28 de Juliol de 2011 i l'ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre de 2013 son els
següents:
9.4.22.1 Parametrització del sistema


Possibilitat de parametritzar el sistema per a poder treballar amb el mòdul de costos adaptat
a les necessitats de l’Ajuntament (aplicar el repartiment de costos en les operacions o a
posteriori a partir de l'execució pressupostària).



Disposar d'una opció de parametrització del sistema, on es pugui configurar la periodicitat
del càlcul del cost real i pot ser anual, trimestral, mensual.

9.4.22.2 Definició d’estructures


Existència de mòdul de manteniment d'estructures, que permeti la definició d'elements de
costos/ingressos i definició de centres i activitats. L'aplicació ha de disposar dels controls
suficients per a evitar una definició incongruent de les estructures.



Des del manteniment de creació de centres de cost o activitats, s’ha de poder crear
l'estructura i subestructura de costos, els seus propis indicadors i claus de repartiment,
quedant així definit el mapa de relacions entre els centres/activitats, a més, es poden
consultar els centres o activitats de nivells inferiors.



El mòdul també ha de permetre alimentar diversos escenaris analítics (cadascun amb una
estructura de centres, activitats, elements i repartiments diferents) a partir del
desglossament en operacions comptables de despeses i ingressos.



Disposar de la possibilitat de definir rangs de dates d'aplicació tant per als elements de
l'estructura com per a les regles de repartiment.



Admetre la definició de regles de repartiment per a assignar-les a aplicacions de
despeses/ingressos, a béns, a elements de recursos humans i fins i tot als elements de
comptabilitats no públiques, amb l'objectiu que els costos s'imputen automàticament a
diversos centres/activitats.



L'assignació de les aplicacions pressupostàries amb els centres o activitats s’ha de poder
realitzar de forma massiva, existint filtres per a facilitar la seva assignació.

9.4.22.3 Intercanvi amb fonts externes


Ha de permetre la importació de dades d'estructures, que a través de plantilles d’excel/calc,
permeti incorporar tota la informació del model, elements de costos/ingressos, centres de
costos, activitats, indicadors, regles de repartiment i relació d'aplicacions pressupostàries
amb centres/activitats.
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S’ha de poder carregar informació externa d'altres sistemes (estructura pressupostària,
classificacions comptables, comptes, execució pressupostària, inventari, repartiment de
personal i elements de comptabilitat no publica).



Ha de permetre la integració amb altres sistemes de gestió econòmic-financers, de recursos
humans, de gestió d'inventari i altres sistemes d'informació específics de les activitats i
centres que formen el cost de l'entitat.

9.4.22.4 Càlcul de costos


El sistema ha de permetre modificar les operacions de costos, de manera que, si varia el
percentatge

d'imputació

d'una

aplicació

pressupostària

a

un

centre

o

activitat,

automàticament canvií la imputació en l'operació de cost.


La implantació de la comptabilitat analítica s’ha de poder fer en qualsevol període de
l'exercici, generant-se automàticament les operacions de costos i la seva imputació als
centres/activitats, partint de la liquidació o de les operacions comptables ja registrades.



Ha de permetre ajustos dels imports imputats als diferents centres/activitats realitzant
operacions de costos manuals.



En tot moment l'aplicació ha de ser capaç d'oferir informació de la composició dels costos
d'un centre o activitat, quedant a més reflectit de quina fase del procés de repartiment prové
el cost i el centre o activitat que han cedit cost.



Ha de permetre executar individualment les fases del repartiment marcades i per períodes
específics, permetent-se el recàlcul de les fases i dels períodes ja calculats prèviament.

9.4.22.5 Consultes i informes
Es requereix que es disposi de:


Consultes de les estructures de costos, definicions de costos primaris, indicadors d’anàlisi de
dades amb possibilitat d'analitzar des de l'estructura global fins a l'operació comptable, bé o
nòmina.



Consultes comparatives entre escenaris analítics i comparatives entre els costos dels
diferents exercicis.



Visualització gràfica del model, on consultar el mapa de centres de costos i activitats. Ha de
disposar de filtres per tipologia de centres i activitats.



Consulta del cost acumulat en cada un dels centres i activitats, desglossant el cost directe i
indirecte, així com el desglossament en elements de costos.



Consulta d'operacions de costos i la relació de l'operació de cost amb l'operació
pressupostària (despeses i ingressos).



Ha de disposar d'un conjunt de llistats amb filtres previs per centre/activitat, des de/fins,
tipus de centre/activitat, centre/activitat ascendent:
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o

Llistat de detall per centre/activitat, on es pugui obtenir, el cost total del centre/activitat,
desglossant el cost directe i indirecte, ingressos, marge, el cost unitari dels indicadors
relacionats i desglossament del cost per elements de costos.

o

Llistat de repartiment de costos pendents, que indiqui, el centre prestador, l'import a
repartir, el cost unitari de la clau de repartiment i els centres/activitats receptores.

o

Llistat de cost d'amortització d'immobilitzat, en el qual s'obtingui, el desglossament de
béns i import d'amortització que s'ha imputat al centre/activitat, així com el
desglossament de centres/activitats als quals s'ha imputat el cost d'amortització d'un bé.

o

Llistat de resultat d'activitats principals, on aparegui, el cost total, ingressos i marge de
cada activitat.

9.4.22.6 Obtenció de la informació per als Comptes Anuals
L'aplicació ha de subministrar automàticament la informació continguda en la memòria a les
notes 26 (informació sobre el cost de les activitats) i 27 (indicadors de gestió). Aquesta informació
serà exportable al sistema de comptabilitat de forma automàtica o poder integrar-se en un fitxer
de la memòria comptable en format XML.
9.4.22.7 Processos de verificació de la informació
Ha d’haver processos de conciliació del cost total de les activitats amb el compte de resultat
econòmic-patrimonial, conciliació de personal, conciliació d'amortitzacions i conciliació de costos
amb liquidació de pressupost corrent on queden reflectides les diferències en cas que n'hi hagi.
El sistema ha de comptar amb un procés que revisa la integritat de les dades, verificant si hi ha
algun tipus d'incongruència en les dades o en l'elaboració del model de costos.
9.4.22.8 Inici d'un nou exercici de costos.
Contemplar un mòdul de preparació de nou exercici que permeti començar un nou exercici
partint del model creat en l'anterior.
9.4.22.9 Mòduls avançats
Ha de proporcionar un mòdul d'anàlisi d'indicadors i quadre de comandament per al model
analític.
Així mateix, permetrà la integració amb sistemes externs, concretament amb el catàleg integral
de serveis de l’Ajuntament que permeti obtenir les dades econòmiques del seu cost per a la
publicació als portals públics per al rendiment de comptes.
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9.4.22.10 Cost efectiu dels serveis prestats
Ha de calcular i obtenir el cost efectiu de cada un dels serveis prestats per l'entitat local, segons
les especificacions de l'Ordre HAP/2075/2014, a partir de les dades de la liquidació de l'exercici
anterior i en concret de l'import de les obligacions reconegudes .
El càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals vindrà determinat per
l'agregació dels costos directes, exclusivament associats a cada servei, i dels costos indirectes,
determinats d'acord amb els criteris de la citada ordre.

9.4.23 Intercanvi d’informació amb Ministeri d’Hisenda, Tribunal i/o Sindicatura de
comptes i altres administracions públiques
L’aplicació ha de permetre la confecció i el tractament dels arxius en el format regulat i normalitzat
pel Ministeri d’Hisenda per a la presentació telemàtica de les dades del pressupost aprovat i de la
seva liquidació i de la informació econòmic-financera addicional requerida pel Ministeri.
Igualment, ha de permetre la generació de tots els informes, documents i arxius que siguin
necessaris per a la remissió al Tribunal de Comptes i qualsevol altra administració estatal o
autonòmica que ho sol·liciti.
En el cas que altres administracions estatals o autonòmiques sol·licitin nous arxius i/o formats de la
informació, no disponibles en l’aplicació informativa lliurada, l’adjudicatari adequarà la mateixa a la
nova necessitat sense costos addicionals per a l’Ajuntament d’Amposta i dels seus ens dependents.
9.4.23.1 Gestió de la informació consolidada

11

El sistema ha de permetre la recopilació i posterior tractament de la informació comptable de
totes les entitats dependents de l'Ajuntament i que en formen el seu grup de consolidació a
efectes de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. Aquest mòdul ha de permetre donar compliment a totes les obligacions de tramesa
d'informació previstos a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

9.4.24 Mòdul de gestió de subvencions
9.4.24.1 Subvencions concedides i comunicació de dades a la BDNS
Aquest mòdul ha de permetre guardar i gestionar la informació pròpia de subvencions i altres
formes d'ajuda, i comunicar de forma periòdica les actualitzacions a la base de dades nacional de
subvencions de les diferents entitats d'informació:


11

Convocatòries.

Funcionalitat a lliurar en el termini màxim de 12 mesos des de la data de formalització del contracte.
Pàgina 106 de 334



Beneficiaris.



Concessions.



També ha de registrar les dades relacionades amb pagaments de subvenció, préstec o un
altre instrument d'ajuda a beneficiari o devolucions voluntàries o reintegraments procedents.

També ha de proporcionar la funcionalitat necessària per a comptabilitzar les subvencions
concedides i relacionar les diferents entitats d'informació (convocatòries, concessions,
pagaments, devolucions i reintegraments) amb les operacions comptables.

Els processos de comptabilització s’han de poder realitzar tant individualment com mitjançant els
processos massius del mòdul de subvencions concedides.
El present mòdul caldrà que s’integri amb la plataforma de tramitació electrònica d’expedients,
apartat 9.7, i de forma específica amb els procediments específics requerits en l’apartat 9.7.20.3,
de forma que es permeti la reutilització de la informació per al registre de la informació de forma
automatitzada.
9.4.24.2 Integració amb la BDNS
Tots els canvis en les dades de subvencions (altes, baixes i modificacions) s’han de comunicar a la
BDNS. Per a això, ha d’establir un historial de comunicacions a la BDNS en què es registren els
canvis de les entitats d'informació, amb indicació de si ja s'han comunicat o no.

Aquest historial també ha de ser accessible des dels formularis corresponents per a cadascuna
de les entitats d'informació de les que s'han de comunicar dades a la BDNS:


Convocatòria.



Beneficiari, dades pròpies.



Concessió de subvenció, préstec o altres instruments d'ajuda a beneficiari.



Projectes, concessió de subvenció.



Pagament de subvenció, préstec o un altre instrument d'ajuda a beneficiari.



Devolució voluntària.



Reintegrament procedent.



Sanció.



Inhabilitació.

La comunicació de dades a la BDNS mitjançant els serveis web s’ha de poder realitzar de forma
individual de cada registre de l'historial de comunicacions o de forma massiva de tots o de
diverses dades pendents de comunicació, aplicant certs criteris de selecció.
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9.4.24.3 Tramitació
Els procediments electrònics s’han de portar a terme mitjançant el tramitador d’expedients
electrònic que ha d’incloure la solució objecte del present contracte atenent el cicle de vida;
bases, convocatòria, sol·licituds, resolució, etc. Aquest cal que estigui degudament integrat amb:


La seu electrònica per a la publicitat així com per a l’automatització dels tràmits de sol·licitud
per part dels ciutadans pel canal telemàtic.



Amb el mòdul d’atenció ciutadana per a estar plenament informat el seu personal en
l’obertura de convocatòries, per a l’atenció i assistència en sol·licituds que es puguin requerir
per la ciutadania.



Mòdul de gestió de subvencions, descrit en el present apartat 9.4.24.



Portal de transparència per a la publicitat corresponent.

La funcionalitat específica sobre els procediments i la tramitació electrònica està detallada en
l’apartat 9.7.20.3.

9.4.25 Gestió d’inventari i patrimoni municipal
L'Ajuntament d’Amposta, a data d’avui disposa d’una aplicació per a la gestió de l'inventari i el
patrimoni municipal però no està integrada amb el sistema de gestió econòmica ni es disposa de
tramitació electrònica ni gestió documental.
Cal que s’incorpori a la solució objecte del present contracte, serveis de consultoria i eina per a la
gestió d’inventari i patrimoni, que compleixi els següents aspectes:


Acompliment de la gestió d’inventari d’acord amb el que preveu el Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, en especial l’indicat als
articles 100 a 118, d’acord al que disposen aquestes prescripcions, així com en consonància i
correlació amb el que estableix l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova
la instrucció del model normal de comptabilitat local.



Multi-entitat, de forma que permeti la gestió de l’inventari de béns de forma individualitzada i
independent, tant per l’Ajuntament com pels seus ens dependents en cas d’existir-ne durant la
durada del contracte, així com la possibilitat de poder obtenir l’inventari consolidat, el qual es
rectifica anualment, i que està conformat per:



o

Inventari Ajuntament d’Amposta.

o

Inventari històric-artístic.

o

Inventari patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.

Gestió patrimonial i de control de l'inventari de béns i drets, que defineixi i enllaci les relacions
comptables entre l'inventari i la comptabilitat, de forma que s'asseguri la imatge fidel de la
realitat patrimonial. Haurà de tenir en compte tota la normativa legal en matèria patrimonial així
com la instrucció de comptabilitat per a l'Administració Local en vigor de l'1 de gener de 2015.
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El bé, com a base d’informació, ha de ser l’enllaç per als diferents centres gestors com Secretaria
en la gestió d’inventari i drets i Intervenció en la gestió de les actuacions comptables
relacionades amb els béns específics de l’immobilitzat, i per a altres departaments com via
pública, urbanisme, medi ambient, etc.



Servir als procediments de gestió patrimonial, proporcionant les dades i antecedents precisos a
cada una de les operacions sobre els béns immobles inclosos en l’inventari.



Establir un flux continu d’informació entre l’inventari i la comptabilitat financera, amb l’objecte
de proporcionar les dades necessàries per al reflex comptable de les variacions, composició i
situació dels béns inclosos en el sistema, possibilitant l’elaboració dels comptes i estats, que en
relació amb els mateixos s’han de rendir.



Contribuir al procés d’elaboració de pressupostos, aportant informació sobre les despeses
corrents en els que incorri per la possessió dels actius així com permetent l’avaluació de les
necessitats futures.



Proposar les actuacions a desenvolupar a fi i efecte de poder disposar d'una proposta
d'assentament de regularització comptable que serveixi de base zero per a la implantació del
projecte.
9.4.25.1 Requeriment de serveis


Integració amb el nucli de la solució, component 1, per a l’inventari d’actius.



Migració de l’actual inventari que es disposa, de forma que es permeti abandonar l’actual
sistema, cap al nucli d’actius, component 1.



Càrrega de georeferenciació en base a les ubicacions dels béns per tal que puguin ser ubicats
sobre sistema d’informació geogràfica (SIG) i en base al nucli de domicilis de l’apartat 9.1.3



Consultoria sobre la gestió de l’inventari i patrimoni que permeti l’optimització i la gestió, tant
individual com consolidada.



Elaboració i creació del Cens d’equipaments, mitjançant el sistema de censos definit en
l’apartat 9.7.23, a partir de la base d’inventari i patrimoni per a que es pugui vincular al
catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament.



Especificació dels criteris de gestió amb els que s’actuarà en la gestió del patrimoni i les
regles de funcionament respecte als béns segons el nou sistema.



Implantació dels procediments electrònics vinculats a la gestió de l’inventari i patrimoni
integrats amb la gestió econòmica.



Implantació dels procediments operatius electrònics que permetin adoptar el model de
gestió, on s'establiran les integracions i relacions entre els sistemes d'informació afectats, així
com l'estructura de sistemes que donarà suport a la implantació definitiva del model.



Per a garantir la conciliació efectiva entre la situació jurídica dels béns segons el Reglament
del patrimoni i el seu reflex comptable segons la Instrucció de comptabilitat, l’empresa
procedirà a realitzar la conciliació amb els fitxers comptables de l’entitat per tal d’actualitzar
el valor en llibres de l’immobilitzat, de manera que tots els béns tinguin la seva contrapartida
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en el fitxer comptable. L’empresa realitzarà una proposta d’assentaments de regularització a
l’Ajuntament per a que aquesta doni el seu vistiplau. Validada la proposta dels apunts
comptables, l’empresa realitzarà la regularització juntament amb el tècnic comptable
municipal. L’estimació de la durada d’aquesta fase és d’un màxim de 3 setmanes.


Elaborar i subministrar a l'Ajuntament el Manual de normes i procediments

12

que sistematitzi

la gestió del patrimoni i que ha de recollir:
o

Definició i identificació de la fórmula de gestió de les diferents tipologies de béns.

o

Definició de les classificacions, criteris de localització física i analítica.

o

Definició de les operacions patrimonials.

o

Definició dels procediments requerits per a la tramitació de les operacions patrimonials.

o

Model de gestió operatiu a implantar, on s'establiran les relacions entre els sistemes
d'informació afectats, així com l'estructura de sistemes que donarà suport a la
implantació definitiva del model.

o

Definició dels procediments que han de garantir l'obtenció de la informació i la
normalització dels actes administratius, estableixin funcions i responsabilitats de cada
òrgan integrant en el procés, regulin actuacions de control (tancament de l'exercici,
control d'etiquetes, revisió periòdica dels béns, actualització del manual, etc.).

9.4.25.2 Requeriments d’operació
Es requereix que:


Permeti l’actualització i manteniment de l’inventari d’immobles de l’Ajuntament.



Gestionar la base de dades de l’immobilitzat material i immaterial de les entitats (Ajuntament
i els seus ens dependents en cas d’existir-ne durant la durada del contracte) com eines de
gestió del mateix. Aquesta base de dades conté totes les fitxes d’elements que conformen els
béns per a cadascun dels epígrafs definits en el sistema. Des dels registres es realitzen totes
les operacions que es porten a terme per l’òrgan gestor del patrimoni. És a dir, altes, baixes,
modificacions, operacions de segregació, agregació, agrupació, etc. De tot plegat queda
registre d’un històric de moviments per a cada bé de les modificacions i/o variacions
comptables que hagi sofert.



Permetre la definició d’epígrafs i subepígrafs per a la classificació dels béns. La base de dades
cal que contingui totes les fitxes dels elements que conformen els béns per a cadascun dels
epígrafs definits. Junt amb aquests, ha d’haver l’accés únic a totes les dades genèriques de
tots els béns registrats. Des dels registres dels béns es realitzen totes les operacions que es
porten a terme per l’òrgan gestor del patrimoni.



Disposar d’utilitats de generació massiva d’operacions d’amortització anual, així com
l’obtenció de jocs de dades d’operacions comptables per a carregar a la comptabilitat.

12

A lliurar abans del termini màxim de la posada en marxa d’aquest mòdul.
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Oferir llistats d’interès comptable, resums per epígraf i la rectificació anual de l’inventari
(llistat per al Ple).



Accés, gestió i manteniment de les taules auxiliars de suport a l’aplicació; dades de
configuració del producte, tipus de béns, valors per defecte a camps específics de la fitxa que
el defineix, etc.



Permetre la georeferenciació dels béns per a que la informació pugui ser explotada des d’un
visor de mapes.



Tipus de béns. L’aplicació cal que contempli tots els tipus de béns així com les metadades
associades, acomplint amb l’article 106 de la RPELC. Així mateix, la classificació i
dependències podran ser dinàmiques, de forma que permeti la personalització i que com a
mínim caldrà reproduir la següent:
1. Immobles
1.1 Béns de domini públic
1.1.1 Ús públic
a) Parcs i jardins
b) Places i vials urbans
c) Vials no urbans
d) Altres béns d'ús públic
1.1.2 Servei públic
a) Equipaments
b) Servei administratiu
c) Altres béns de servei públic
1.1.3 Béns comunals
1.1.4 Béns patrimonials
2. Drets reals
3. Drets futurs
4. Crèdits i drets personals
5. Accions-obligacions
6. Drets de propietat
6.1 Immaterial
6.2 Propietat intel·lectual
6.3 Propietat industrial
6.4 Propietat comercial
7. Semovents
8. Mobles
8.1 Mobles
8.1.1 Equips informàtics
8.1.2 Maquinària
8.1.3 Instal·lacions i utillatge
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8.1.4 Altres béns mobles
8.2 Vehicles
9. Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge (PMSH)
10. Cessions d’ús
9.4.25.3 Requeriments d’integracions


Nucli de la plataforma per a l’accés i ús de l’aplicació amb els mecanismes de seguretat per a
cada entitat/usuari.



Amb plataforma de gestió i tramitació electrònica per a la tramitació de procediments i gestió
documental.



Gestió econòmica, específicament amb comptabilitat en ambdós sentits bé sigui de forma
on-line o off-line amb l’objectiu que l’Ajuntament tingui la possibilitat d’integrar totes o
algunes d’elles en els seus procediments.
Comptabilitat a inventari: ja que es recullen les anotacions recaigudes en comptabilitat
general actualitzant la situació dels béns amb cada anotació que incorpora i permetent
obtenir informació auxiliar històrica de les anotacions produïdes en relació amb cada bé
inventariat. Possibilitarà la integració tant des del registre de factures com des de l’entrada
de documents, dependent de la naturalesa de l’operació a registrar. En aquest escenari
d’integració han d’estar disponibles per a la seva utilització vàries modalitats d’integració:
o

Des de l’entrada de documents, enllaçant comptabilitat amb transaccions ja registrades a
l’inventari i que generen operacions comptables.

o

Des del registre de factures, possibilitant l’arxiu de les dades essencials d’aquelles
operacions que afecten als actius:


Des de la factura amb transaccions ja registrades a l’inventari.



Generant, des de la factura, altes provisionals de béns en l’inventari.

Inventari a comptabilitat: ja que les anotacions a la comptabilitat general tenen el seu origen
en les operacions de gestió patrimonial reflectides en l’inventari i es produeixen de forma
automàtica a mida que es van realitzant. El procés recollirà les transaccions que:
o

No estan ja comptabilitzades.

o

No estan incloses en altres processos de càrrega.

o

La institució i any de la transacció son els seleccionats.

o

La transacció afecta a comptabilitat.

o

La transacció no és d’amortització.

o

La transacció és generable via càrrega.

o

Acompleix les condicions addicionals de filtre si les hi ha.
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9.4.25.4 Generació d’amortitzacions


Ha de permetre, de forma massiva, generar les transaccions d’amortitzacions anual dels béns
susceptibles d’amortitzar.



Permetre comunicar a comptabilitat el resultat d’un procés d’amortització.



Ha de realitzar un procés d’amortització anual a final d’any.



Generar un arxiu amb el format de càrrega d’operacions a comptabilitat.



El procés amortitzarà els béns que:



o

No estiguin de baixa.

o

Siguin amortitzables.

o

Estiguin en estat de plena possessió.

o

S’acompleixi que: Valor Comptable – Fons Amortitzat > Valor Residual.

o

Pertanyin a l’entitat seleccionada per a amortitzar.

o

Acompleixi les condicions addicionals de filtre si les hi ha.

El procés d’amortització a realitzar a final d’any ha de permetre realitzar les simulacions
d’amortització que siguin necessàries per quadrar a final d’any.



El procés d’amortització generarà un llistat a final d’any on l’usuari pugui puntejar i comparar
les dades comptables del mateix prèviament a la generació de l’arxiu d’intercanvi.



Una vegada l’usuari tingui la seguretat de que la informació és correcta procedirà a executar
el procés de comptabilització.



Mètodes d’amortització:
o

Amortització lineal.

o

Amortització lineal per taules.

o

Amortització degressiva per mètode constant.

o

Amortització decreixent segons el número de dígits.

o

Amortització creixent segons el número de dígits.

9.4.26 Comunicacions electròniques amb contribuents
Es requereix que:


El sistema sigui capaç de generar, individualment o massivament a partir de diferents tipus
d’agrupacions de proveïdors/tercers comunicacions per mitjans electrònics (correu electrònic,
SMS, etc.) per a usos específics com informació de tramitació de factures, termini de pagament
de factures, informació sobre canvis en la gestió econòmica, etc.



Les comunicacions enviades, puguin quedar emmagatzemades a mode d’evidència vinculades al
proveïdor.



El sistema d’enviament podrà ser des de la mateixa solució o es podrà integrar amb plataformes
de tercers (tipus mailchimp, plataformes de SMS, etc.).
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9.4.27 Gestió documental i seguiment d’expedients electrònics per l’àrea comptable
Com amb la resta de components de la plataforma objecte del contracte, el sistema de gestió
econòmica cal que s’integri i faci ús de les eines transversals de la plataforma de tramitació
electrònica d’expedients, requeriments de la qual s’especifiquen més endavant.
Específicament en aquest cas, el gestor documental ha de gestionar i distribuir els documents de
gestió econòmica de forma adequada, amb independència del canal d’accés. Ha de permetre la
incorporació de documents mitjançant digitalització i/o còpia autèntica o incorporació directa
d’arxius electrònics, realitzar cerques ràpides i complexes mitjançant metadades, permetre l’arxivat i
foliat electrònic dels expedients així com la seva exportació.
Així mateix ha d’integrar la funcionalitat de la signatura electrònica i ha de contenir una gestió
documental que permeti la substitució del procés tradicional d'impressió en suport paper i de la
signatura manual dels documents comptables per un sistema de signatura electrònica dels
documents generats des de l'àrea econòmica que garanteixi la seva autenticitat, fiabilitat i integritat
i que compleixi totalment tots els requisits de l'expedient electrònic d'acord a la Llei 39/2015.
Es requereix que:


Es puguin dissenyar i gestionar diferents tipus de procediment del sistema de gestió econòmica,
dades generals i específiques i documents que genera a partir de plantilles en format ofimàtic.



El gestor de procediments electrònics, ha d’estar basat amb el catàleg global, que serà el mateix
per a la totalitat de les aplicacions de la plataforma de gestió municipal, objecte del present
contracte. Per tant, únic per a totes les aplicacions de gestió.



Repositori de documents comptables, factures electròniques, relació d’operacions i altres
documents, integrat amb el sistema de gestió documental municipal únic i també objecte del
present contracte.



Es puguin registrar justificants de despeses (factures, pagaments a justificar, bestretes de caixa
fixa, registre de contractes, endossos i embargaments, etc.).



Permetre realitzar tot el cicle de vida d’un document electrònic: crear, actualitzar, aprovar,
consultar i arxivar un document. Garantint la integritat i autenticitat dels documents electrònics.



Garantir el total compliment de l'expedient electrònic en la seva fase de creació, tramitació,
resolució, notificació i arxiu: signatura electrònica de documents, foliat electrònic, còpia
autèntica en paper mitjançant codi segur de verificació, etc.



Reutilització vertical de dades i documents (operacions, llistats, etc.) del sistema de gestió
econòmica en altres procediments electrònics que no siguin de l’àmbit econòmic. Per tant,
accedir des d’expedients electrònics a les dades i documents comptables que afecten a
l’expedient:
o

Acomplint l’Esquema nacional d’interoperabilitat i les corresponents normes tècniques.
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o

Podent fer l’enviament a signatura electrònica (mitjançant circuits preestablerts o
especificats manualment de forma puntual).

o

Disposant del corresponent codi segur de verificació i el reflex de l’estat de la signatura
electrònica i metadades associades.

o

La signatura d’aprovació d’un grup d’operacions, donarà per signades i/o aprovades totes les
operacions de forma massiva que conté de forma automàtica, i per tant, verificable de
forma individual i fefaent, des de Seu electrònica, de cada operació individual per separat.



Permetre en els procediments, la signatura automatitzada amb segell d'òrgan emmagatzemat al
servidor.



Seguretat i accés als documents que sigui reflex del que estipula la legislació vigent i que quedi
controlada pel registre de permisos dels usuaris.



Possibilitat de ‘delegació de signatura’, és a dir, un usuari podrà determinar que durant un
període de temps, els documents que li arribin al seu porta-signatures, siguin signats per un
altre usuari ‘delegat’.



El sistema integrat ha de permetre la multientitat, el que permet la gestió documental de tota
l'organització, composta de múltiples entitats i cada una d'aquestes d'unitats orgàniques i
càrrecs.



Ha de ser accessible en entorn web integrable en la intranet municipal i accessible no només per
ordinadors sinó també per dispositius mòbils i tauletes principalment en el portafirmes per a la
signatura electrònica de documents, no sols econòmics, sinó per a tots els que es tramitin a
l’Ajuntament.

9.4.28 Serveis d’administració electrònica - Carpeta del proveïdor
El sistema ha de comptar amb un accés web dedicat a proveïdors i entitats ciutadanes, disponible a
la seu electrònica i al servei “Carpeta ciutadà/empresa”, objecte del present projecte, ha de
proporcionar tota la informació d’interès per a proveïdors referent a la seva relació amb
l’Ajuntament i dels seus ens dependents en cas d’existir-ne durant la durada del contracte, i ha de
permetre realitzar diferents operacions i/o obtenir serveis directes sense la intervenció dels
empleats municipals. El detall és disponible en l’apartat 9.7.16.
Caldrà tenir present, sobretot, el registre de representants per a les persones jurídiques i per tant,
validant els consentiments i la identitat dels representants per a l’accés a la informació i possibilitat
de serveis directes.

9.4.29 Sistema de seguiment, control i d’ajuda a la presa de decisions (BI)
Cal que integri l’eina d’anàlisi de dades “intel·ligència de negoci”, de l’apartat 9.9, al sistema de gestió
econòmica per a l’obtenció d’indicadors i informes de control i seguiment global de la gestió
econòmica. Cal que permeti l'anàlisi de dades i generació de «reports» d'informació agregada i
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global així com la generació dels informes per a publicar en format obert al portal de transparència
municipal d'acord a la normativa de transparència i que estigui perfectament integrada amb el
sistema de gestió econòmica.
El licitador cal que implementi almenys:


Indicadors generals i agregats de gestió econòmica i comptable.



Seguiment de l'estat d'execució pressupostària global i per àrees, serveis i programes que
permeti el seguiment i control per part dels diferents departaments municipals.



Alimentació automàtica del datawarehouse mitjançant processos sota demanda o planificats
que permetin la càrrega de dades que simplifiqui l’explotació i anàlisi per a la creació de reports
així com l’obertura del pressupost a sistemes de transparència, govern obert, pressupost obert
o intel·ligència de negoci per a usuaris interns, que permetin l’explotació per a:
o

Publicació del pressupost, ingressos i despeses.

o

Estat d’execució del pressupost, ingressos i despeses, per orgànica, econòmica i funcional,
en els diferents nivells de partides.

o

Comparatives entre exercicis, del pressupost d’ingressos i despeses.

o

Proveïdors i imports calculats de pagaments realitzats per factures/conceptes, programes,
orgàniques, etc. i a l’inrevés, per orgànica, econòmica i funcional els proveïdors que han
facturat.



Estat i seguiment de factures a nivell global i per àrees, serveis i programes:
o

Informes respecte al compliment de les regles fiscals previstes a la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera a nivell consolidat, incloent les empreses del grup
que facin servir la regulació continguda al Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel
que s’aprova el pla general de comptabilitat.

9.4.29.1 Auditoria de factures
Ha de disposar d’un mòdul integrat amb el sistema comptable amb les següents finalitats:




Analitzar els processos relacionats amb el tractament de les factures:
o

Auditoria del compliment de la normativa en factures en paper.

o

Comprovació de la correcta inscripció de les factures electròniques rebudes.

o

Temps mitjans d’inscripció de factures i de pagament.

o

Estadístiques d’evolució i fluxos dels estats de les factures.

Detectar per a permetre corregir els possibles desajustos o incidències en les aplicacions
comptables, o en les connexions entre el PGEF i el RCF, que poguessin derivar en problemes
de gestió o en l’incompliment del període mitjà de pagament.



Complir amb l'Auditoria dels registres comptables de factures que preveu l'article 12 de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
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9.4.30 Requeriments d’integració
A mode general, caldria que els mecanismes estiguin disponibles al component transversal
d’integració de l’apartat 10, i es requereix de forma específica, que el present component, s’integri
amb:


Nucli de la solució:
o

Dades de tercers, com a proveïdors, domicilis, documents i actius, objecte del present
contracte.

o

Organització i seguretat per a establir permisos adequats per a cada usuari, segons el seu
rol d’accés definit, podent establir-se permisos des d’un nivell global, com l’accés bàsic o els
diferents mòduls que conformen el sistema, fins a un nivell de detall tal com la modificació
d’un camp concret a un objecte del sistema.

o

Actius per a la corresponent gestió d’inventari i patrimoni així com analítica de costos.



Entre els diferents mòduls indicats en el present component de gestió econòmica.



Amb el component 6, apartat 9.6, Gestió tributària i recaptació per a la gestió d'ingressos
facilitant la conciliació automàtica dels moviments de comptabilitat a tresoreria i previsions de
futur. Haurà de permetre associar els moviments i justificants bancaris si n'hi ha, als apunts
comptables.



Amb el component 8, apartat 9.8, de Gestió de nòmines i recursos humans per a la
comptabilització de les nòmines i demés extrems vinculats amb la gestió de recursos humans a
nivell pressupostari i comptable:
o

Ha de permetre la comptabilització de la nòmina transformant la informació rebuda,
mitjançant

automatització

o

fitxers

d’intercanvi,

en

operacions

comptables

tant

pressupostàries com no pressupostàries.
o

Les dades procedents de l'aplicació de gestió de nòmines s’han de poder carregar

en

remeses permetent el tractament col·lectiu de les mateixes per a la seva incorporació en
comptabilitat. Per a la comptabilització s’han de poder agrupar les dades de la remesa en
diferents grups d'incorporació, possibilitant la utilització de diferents tipus d'operació
comptable. Això permet que les operacions comptables generades es puguin relacionar tant
amb operacions de tipus retenció de crèdit, autorització o disposició com amb operacions
de fases prèvies.
o

Les remeses de nòmina, així com el fitxer de càrrega de dades, han d’admetre el
desglossament d'imports per aplicació pressupostària, centre de cost, projecte i tercer.



Amb el registre electrònic del component 7, apartat 9.7, de tal manera que, una presentació
telemàtica d'una factura electrònica des del punt general d'entrada de factures FACe, s'enviï al
registre de factures del sistema.



Amb FACe (AGE)/eFACT (AOC), de tal manera que incorpori de forma automatitzada les factures
electròniques al sistema sempre i quan compleixi els formats Factura-e previstos a la norma.
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També el sistema haurà d'actualitzar automàticament l'estat de les factures a FACe/eFACT si
s'escau, d'acord a l'estat de la tramitació de la factura en el sistema.
Amb la carpeta del ciutadà/empresa, del component 7, apartat 9.7, de forma que un proveïdor



pugui consultar les factures presentades, el seu estat i previsió de pagament, dades com a
tercer, etc., mitjançant consulta en línia al sistema. Així mateix per a la posada a disposició de
documents com certificats, etc.
Gestió de subvencions, facilitant la interacció amb el sistema comptable per a cada una de les



fases de gestió pressupostària associades a les fases de gestió de les subvencions de tal forma
que des d'aquest mòdul de subvencions es permeti la generació dels corresponents registres
comptables.
Amb el sistema de gestió i tramitació electrònica d’expedients, component 7, apartat 9.7, tant



per a:
o

Tramitació d’assumptes i procediments electrònics de gestió econòmica i comptable.

o

Generació d’operacions comptables (RC, AD, etc.) i accés a la consulta d’operacions i
d’aplicacions pressupostàries, projectes i factures, etc., des de l’expedient electrònic vinculat,
sense haver d’accedir a la gestió econòmica, tant en procediments genèrics de tramitació
com en procediments específics, com per exemple els de contractació.

o

Accés a la consulta de dades i documents comptables que afectin a un expedient.

o

Portafirmes per a la signatura-e de documents comptables, permetent la firma amb segell
d’òrgan en els tràmits que així es contemplin afavorint l’actuació administrativa
automatitzada.

o

Amb el repositori documental mitjançant el sistema de gestió documental comú per tal de
garantir un arxiu únic, objecte també del present projecte.

9.5

Component 5 - Control Intern13

Cal que la solució incorpori el subsistema que permeti la gestió integral, eficient i àgil de totes
aquelles actuacions vinculades a l’exercici del control intern que s’hagin de materialitzar de forma
prèvia a la formalització de la corresponent resolució i, addicionalment també, en relació al control
permanent planificat.
El component de control intern podrà ser utilitzat per l’Ajuntament així com els ens en els que el
control intern sigui realitzat per la Intervenció de l’Ajuntament d’Amposta.
S’establirà un procediment de lliuraments parcials (totalment operatius en relació a l’aplicació)
concretats en base a un calendari prefixat de fites de lliurament i un conjunt d’objectius i/o
restriccions validables que ha de recollir cadascun d’aquests lliuraments.

13

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 18 mesos després de la signatura del contracte.
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La direcció tècnica d’aquest subsistema, la seva planificació, la definició i disseny funcional i dels
diferents casos d’ús, el seguiment dels treballs, la priorització de requisits, la validació de proves i
dels diferents components de programari periòdicament obtingut i posats en producció,
correspondrà a la Intervenció de l’Ajuntament d’Amposta i a aquelles altres persones que
l’Ajuntament de forma expressa determini.
El present component, cal que sigui en tecnologia web, en el moment de la licitació.

9.5.1 Abast
L’abast del contingut i de la funcionalitat s’ajustarà, necessàriament, al marc normatiu de referència;
constituït, especialment, pel Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern a les entitats del sector públic local; el qual porta causa de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que modifica els articles 213 i
218 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març:


L’exercici de la funció interventora en les seves diferents fases:
o

La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o
aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.



o

La intervenció del reconeixement de les obligacions.

o

La intervenció de la comprovació material de la inversió.

o

La intervenció formal de l’ordenació del pagament.

o

La intervenció material del pagament.

L’exercici del control permanent previ, del control permanent concomitant i del control
permanent continu, segons determina:



o

L’article 32.1.a) del RD 424/2017, de 28 d’abril.

o

L’article 4.1 del RD 128/2018, de 16 de març.

L’exercici del control permanent planificat, pel que fa a les actuacions derivades de la normativa
d’aplicació:
o

El RD 424/2017, de 28 d’abril.

o

El RD 128/2018, de 16 de març.

9.5.2 Requeriments Generals
Es requereix que:


Siguin en tecnologia web en el moment de la licitació totes les funcionalitats que es requereixen
en el present component 5, i aquelles que manqui desenvolupar, també seran sobre la mateixa
solució en tecnologia web.
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Es pugui configurar com a subsistema individualitzat dins del sistema integral i integrat de gestió
i tramitació electrònica, i no com a un mòdul dins d’altres, com per exemple de la gestió
econòmica.



Multi-entitat, permeti la gestió del control intern de forma descentralitzada en base al
desplegament de diferents entitats operatives.



Seguretat, accessos d’usuaris i rols configurables des del nucli de la solució i d’acord a les
entitats operatives.



Sigui modular i permeti la incorporació, a conveniència o necessitat, d’altres submòduls,
components o funcionalitats que ajudin a circumscriure i/o a estendre el seu àmbit operatiu i
funcional.



Contempli la possibilitat de desplegar-se mitjançant:
o

Procediment electrònic propi i específic de control intern.

o

Sub-procediments i components integrats en els processos i tramitació electrònica
d’expedients a l’Ajuntament, o de solucions de tercers mitjançant mecanismes d’integració.



Gestioni el control intern de caràcter previ com una unitat d’informació exercida en diferents
fases o sobre diferents àmbits operatius, i per tant, haurà de poder facilitar (periòdicament o a
demanda) informació estadística i d’anàlisi de forma integrada.



Gestioni el control permanent planificat com una unitat independent, però lligada a la resta
d’informació i sobre diferents àmbits operatius; la qual cosa suposa que, igual que en el cas
anterior, també haurà de poder facilitar (periòdicament o a demanda) informació estadística i
d’anàlisi de forma integrada.



Definir i/o modificar fluxos i elements de tramitació que faciliti la ràpida i autònoma adaptació
de la gestió del control intern, per a l’adequació al dinamisme de l’Ajuntament,
inclusió/eliminació d’entitats operatives, canvis normatius, etc.



Permeti la parametrització i personalització autònoma per part d’usuaris autoritzats de tots
aquells elements principals i/o auxiliars que de forma normalitzada propiciïn la gestió del
control intern (ítems, tipus d’expedients, tipus d’informes, objeccions, observacions, etc.).



Permeti la incorporació, gestió i utilització de forma autònoma de diferents tipus de plantilles de
documents, així com la generació automàtica dels diferents documents de sortida (informes,
oficis, etc.) en base a aquestes plantilles. En aquest sentit, el sistema haurà de permetre la
generació i existència de diferents versions de les plantilles, així com la correcta aplicació de
cadascuna d’elles en base al seu període de vigència.



Permeti, de forma automàtica i sota demanda, el tractament massiu de dades (intervenció
prèvia de les obligacions de pagament, intervenció material del pagament, el control permanent
planificat, etc.).



Porti a terme un seguiment i registre de totes les accions efectuades, consolidades al nucli de la
solució, a mode d’auditoria i traçabilitat, pels diferents usuaris en interactuar-ne i que aquest
resti accessible i fàcilment gestionable, tant pel que fa al seu anàlisi estadístic, com pel que fa als
pertinents processos de supervisió per part dels responsables.
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Doni cobertura directa a tots els processos de remissió de comptes als diferents òrgans de
control externs (Sindicatura de comptes, etc.) que, normativament o d’ofici, puntual o
periòdicament, s’hagin de portar a terme.



Faciliti la publicació directa de la informació i dels documents derivats de la gestió del control
intern al portal de transparència de l’Ajuntament o en qualsevol altre àmbit públic que pugui ser
definit, prèvia ofuscació automàtica o anonimització guiada de tota aquella informació que
pugui contravenir la normativa d’aplicació vigent en cada moment en matèria de protecció de
dades i sobre el dret a la intimitat i a l’honor de les persones.

9.5.3 Fiscalització prèvia
Aquest mòdul de la solució haurà de facilitar els mecanismes, recursos i instruments necessaris per
tal de poder gestionar de forma àgil i eficient la fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets
de contingut econòmic, autoritzin o aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin
moviments de fons i valors.
Aquesta gestió haurà de contemplar la possibilitat d’execució tant sota la modalitat de fiscalització
limitada prèvia de requisits bàsics, com sota la modalitat de fiscalització prèvia plena.
En tot cas, es requereix que, com a mínim:


Habiliti diversos mecanismes de comunicació (correu electrònic, avís intern, tasca, etc.) a la
secció de fiscalització pel que fa a les sol·licituds de fiscalització d’expedients efectuades pels
diferents departaments gestors de l’Ajuntament.



Facilitar la revisió prèvia per part de la secció de fiscalització dels requisits formals i documentals
dels expedients relatius a les sol·licituds de fiscalització rebudes i els mecanismes per tal de
notificar als departaments gestors la no subjecció a fiscalització o l’incompliment o manca
d’alguns dels requisits; amb indicació (tipificada i amb text lliure) dels motius que impedeixen
portar a terme la fiscalització.



Poder consolidar de forma fefaent i per mitjans electrònics que garanteixin la seva total
integritat, el contingut complert dels expedients en el moment en que aquests siguin admesos a
fiscalització.



Gestionar la fiscalització de tots aquells tipus d’expedients, definits o susceptibles de definició
(contractació, subvencions, recursos humans, etc.), així com tots aquells tràmits que en l’exercici
d’aquesta funció puguin ser necessaris (oficis de requeriment, informes, notificacions, etc.).



Permeti desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg
dinàmic d’ítems de fiscalització, la capacitat de vincular-los als diferents tipus d’expedients i el
manteniment d’un historial de canvis amb aplicació segons període de validesa.



Desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg dinàmic i
normalitzat d’observacions sobre la fiscalització, amb la possibilitat de procedir a la seva
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classificació i qualificació, i a la seva ponderació particular en base a diferents criteris, mantenint
un historial de canvis amb aplicació segons període de validesa.


Disposi d’entorn intuïtiu i amigable on poder desplegar, per part dels usuaris encarregats de
portar a terme la fiscalització prèvia, l’anàlisi i la gestió dels ítems associats als diferents tipus
d’expedients com a requeriment previ per a la concreció del resultat de la fiscalització, així com
per a poder incorporar quantes observacions (del catàleg d’observacions i/o amb text lliure)
sobre la referida fiscalització es considerin convenients.



Aporti un entorn de gestió que faciliti la identificació i gestió de les omissions de fiscalització en
relació a l’entorn operatiu de la resta d’àrees/departaments de l’Ajuntament, així com en relació
a les ordres del dia i els acords dels diferents òrgans col·legiats i unipersonals.



Generi de forma automàtica i a partir de les plantilles prèviament parametritzades els diferents
informes de fiscalització i d’omissió (siguin favorables o desfavorables) així com la resta de
documents vinculats a l’operativa de gestió (oficis de requeriment, notificacions, etc.), i tot això,
prenent en consideració la incorporació de les oportunes metadades (segons Esquema Nacional
d’Interoperabilitat).



Incorpori aquests documents (cas que sigui necessari) al porta-signatures de la solució, podent
assignar-li un flux de signatures ja prefixat o, alternativament, definit ad-hoc en el moment de la
seva incorporació.



Disposar d’un entorn que mostri, en tot moment, l’estat del procés de fiscalització d’un
expedient, amb indicació de la superació de les diferents fites procedimentals que puguin ser
definides (sol·licitud rebuda, sol·licitud rebutjada, sol·licitud acceptada, ofici de requeriment, en
procés d’informe, informe de fiscalització emès, etc.).



Aportar un entorn de seguiment dels expedients amb informes de fiscalització desfavorables
(objeccions) per tal de poder copsar de manera directa i àgil (individual o de forma agregada) la
seva evolució posterior: esmena de les objeccions i nova sol·licitud de fiscalització, plantejament
de discrepància, acord en contra de la fiscalització, etc.



Lliuri un entorn per tal de poder fer el seguiment i la convenient gestió (tant individualment com
de forma conjunta) de les observacions complementàries no suspensives incorporades als
diferents informes de fiscalització.



Gestionar el procés de formulació i seguiment de discrepàncies: plantejament per part de la
unitat/departament gestor, elevació a l’òrgan de control competent que tingui atribuïda la tutela
financera, sol·licitud d’informes o dictàmens, inclusió de les resolucions o acords adoptats
contraris al sentit de l’informe de la Intervenció o de l’òrgan de control competent en tots
aquells informes de caràcter normatiu o voluntari que així ho requereixin.



Facilitar un entorn que permeti als usuaris dels diferents departaments gestors (susceptibles
d’efectuar una sol·licitud de fiscalització) obtenir informació relativa als elements o requisits
(ítems) que, per cada tipus d’expedient, seran objecte de revisió en el procés de fiscalització, així
com, que posi a disposició d’aquests usuaris la possibilitat d’efectuar simulacions del referit
procés de fiscalització.
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Permetre la generació automàtica i directa (a partir de les dades disponibles en el sistema) del
document corresponent a l’annex de fiscalització aprovat pel Ple el 25/06/2018, pel que es
regulen els extrems a comprovar en la fiscalització limitada prèvia, així com de les circulars
d’Intervenció que es derivin d’actualitzacions (normatives o d’ofici) d’aquests extrems.

9.5.4 Intervenció del reconeixement de les obligacions
Aquest mòdul haurà de facilitar els mecanismes, recursos i instruments necessaris per tal de poder
gestionar de forma àgil i eficient la intervenció prèvia dels acords de liquidació de la despesa o de
reconeixement de l’obligació.
Així doncs, es requereix:


Permeti desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg
dinàmic d’extrems a comprovar (ítems) i el manteniment d’un historial de canvis amb aplicació
segons període de validesa.



Permeti desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg
dinàmic i normalitzat d’observacions sobre la intervenció del reconeixement de les obligacions,
amb la possibilitat de procedir a la seva classificació i qualificació, i a la seva ponderació
particular en base a diferents criteris, mantenint un historial de canvis amb aplicació segons
període de validesa.



Entorn amigable on poder desplegar, per part dels usuaris encarregats de portar a terme la
intervenció prèvia, la comprovació dels extrems (ítems) per a cadascuna de les instàncies
(factures, etc.) vinculades a una liquidació de despesa o reconeixement d’obligació

com a

requeriment previ per a la concreció del resultat de la referida intervenció, així com per a poder
incorporar quantes observacions (del catàleg d’observacions i/o amb text lliure) sobre la referida
intervenció prèvia es considerin convenients.


Presenti capacitat de desplegament mixte i totalment parametritzable:
o

Integrat directament dins dels tràmits i procediments comptables implantats en
l’organització, tant si aquests son gestionats mitjançant la pròpia solució objecte del
contracte, com si ho són mitjançant solucions de tercers (en aquest darrer cas haurà de
facilitar els mecanismes d’interoperabilitat que ho propiciïn).

o

De forma totalment independent, facilitant en aquest cas, els recursos adients per a la
recollida i tractament de les dades comptables que siguin necessàries per a portar a terme
l’actuació de control i, si s’escau, per a informar al sistema comptable del resultat d’aquesta.



Possibiliti la gestió de l’actuació d’intervenció prèvia referida en el punt anterior mitjançant
l’agrupació de les instàncies en lots.



Permeti la constatació de les actuacions sobre la intervenció del reconeixement de les
obligacions en base a dos mecanismes:
o

Mitjançant el registre i validació d’evidències sobre les actuacions portades a terme.
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o

Mitjançant la possibilitat de

generar

informes/documents

(a partir

de

plantilles

predefinides), ja sigui de forma individual o agregada (relació), d’aquestes actuacions.
Aquests mecanismes haurien de poder ser totalment parametritzables i estar dissenyats i
desplegats per tal de poder funcionar de forma concurrent o de forma independent, tant
formant part del propi flux procedimental del procediment d’intervenció del reconeixement de
les obligacions, com fent-ho com a una funcionalitat externa a aquest.

9.5.5 Intervenció de la comprovació material de la inversió
Aquest mòdul haurà de facilitar els recursos i les eines per tal que l’òrgan interventor, o aquell en
qui delegui, pugui verificar materialment i de forma eficaç la realització efectiva de les obres, els
serveis o les adquisicions finançades amb fons públics, així com la seva adequació al contingut del
contracte corresponent.
Es requereix, com a mínim:


Accedir a la totalitat del contingut de l’expedient corresponent a la inversió subjecta a
comprovació material, amb possibilitat de vincular l’actuació de forma directa amb les fases de
control previ per les que aquest ha passat, de manera que es pugui generar un document (en
base a la pertinent plantilla) que, de forma automàtica, reculli, tant la seqüència ordenada
d’aquestes fases, com les dades més significatives de cadascuna d’elles.



Disposar d’un mecanisme flexible per tal de poder obtenir, referenciar i agrupar, de forma
automàtica i a partir del contingut complert de l’expedient corresponent a la inversió subjecta a
comprovació material, de tota aquella documentació o evidències d’actuacions que es
considerin necessàries o convenients per a la documentació prèvia de l’actuació de control
(informes de fiscalització limitada prèvia, operacions “O” en comptabilitat, factures, actuacions
de control permanent, etc.).



Facilitar un sistema per a gestionar les sol·licituds d’assessorament (de caràcter tècnic o
professional) que l’òrgan interventor estimi necessàries o convenients (tramitació, recepció,
salvaguarda, etc.).



Aportar un sistema per a la gestió àgil de delegacions pel que fa a l’òrgan interventor i
d’assignació de responsabilitat en la comprovació material de la inversió d’acord amb diferents
criteris (tipologia de la inversió, unitat gestora, dates, etc.), així com uns mecanismes de
notificació garantida de les diferents delegacions als diferents òrgans de gestió.



Facilitar un mecanisme bidireccional per tal que els diferents òrgans de gestió puguin sol·licitar a
l’òrgan interventor (o a aquell en qui delegui) la seva assistència a un acte de comprovació
material de la inversió (recepció d’obra, servei o adquisició) i aquests puguin confirmar la
recepció de la sol·licitud i tramitar l’oportuna resposta (conformitat, rebuig per impossibilitat
d’assistir-hi en les dates/hores proposades, notificació de no ser preceptiva la comprovació, etc.).
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En relació al punt anterior, gestionar calendaris (general, per òrgan interventor o delegat, etc.), ja
sigui mitjançant recursos del propi sistema o mitjançant una eina externa especialitzada, per tal
de recollir de forma gràfica i estructurada les actuacions programades (a partir de les sol·licituds
formulades pels departaments gestors) i la seva gestió posterior (notificacions prèvies,
recordatoris periòdics, relacions d’actuacions a efectuar, etc.). Així mateix, haurà de contemplar
la possibilitat d’exportar/vincular, en base a formats estàndards o mecanismes automatitzats, el
contingut d’aquests calendaris amb diferents entorns de gestió de calendaris d’ús generalitzat i
específicament en l’àmbit de l’Ajuntament, Zimbra.



Implementar un entorn per a gestionar les actuacions de comprovació material (ja sigui durant
l’execució de les obres, la prestació del servei o la fabricació de béns adquirits mitjançant
contractes de subministrament, ja sigui a la seva finalització o entrega) que l’òrgan interventor
consideri necessari o convenients portar a terme (sol·licitud, comunicació, encàrrec, recepció,
salvaguarda, etc.). Això ha de permetre la definició d’elements de seguiment i control mentre
estigui vigent el contracte i garantir traçabilitats entre les proves, el contracte, etc.



Disposar d’administració i manteniment de “tramitadors” i “interventors adscrits”.



Desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg dinàmic de
plantilles en relació a la diversa tipologia de documents que pugui derivar-se de l’actuació de
comprovació material de la inversió (sol·licituds d’assessorament, actes, informes ampliatoris,
etc.), així com possibilitar el manteniment d’un historial de canvis d’aquestes plantilles amb
aplicació segons període de validesa.



Desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg dinàmic i
normalitzat d’observacions sobre la intervenció de la comprovació material de la inversió, amb
possibilitat de procedir a la seva classificació i qualificació, i a la seva ponderació particular en
base a diferents criteris, mantenint un historial de canvis amb aplicació segons període de
validesa.



Facilitar un entorn intuïtiu i amigable on poder concretar, per part dels usuaris encarregats de
portar a terme les comprovacions o aquells altres autoritzats, la totalitat del cicle de gestió
(creació i registre, modificació, clonació, versionat, eliminació, etc.) dels informes vinculats a les
actuacions d’intervenció relativa a la comprovació material de la inversió, així com, de la resta
de documents necessaris.



Facilitar els recursos per tal de poder incorporar el redactat del contingut d’aquests documents,
sigui mitjançant l’ús d’eines inherents a la pròpia solució, sigui facilitant l’exportació (en base a
formats estàndards i de fàcil gestió) dels referits documents per a la seva complementació
mitjançant eines especialitzades de tercers (processadors de text).



Possibilitar la incorporació al sistema dels documents complimentats mitjançant eines de
tercers (una vegada definit el seu contingut), aplicant els mecanismes de seguretat, integritat i
coherència adients.



Integració amb el porta-signatures del sistema, podent assignar-li un flux de signatures ja
prefixat o, alternativament, definit ad-hoc en el moment de la seva incorporació.
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Integració amb el repositori documental per tal de poder gestionar (incorporar, eliminar, etc.),
per a cadascuna de les actuacions de comprovació material de la inversió, totes aquelles
evidències o documents relacionats, materialitzats en diferents formats (fitxers, enllaços, etc.)
que es puguin considerar oportuns.

9.5.6 Intervenció formal de l’ordenació del pagament
Aquest mòdul haurà d’aportar els recursos i les eines per tal que l’òrgan interventor pugui verificar
de forma àgil (i deixar constància d’aquesta verificació) els extrems contemplats en la normativa pel
que fa als actes pels quals s’ordenen pagaments amb càrrec a la tresoreria de l’entitat local: que les
ordres de pagament es dicten per un òrgan competent, s’ajusten a l’acte de reconeixement de
l’obligació i s’acomoden al pla de disposició de fons aprovat.
Es requereix, com a mínim:


Integració, dels procediments comptables i/o de gestió del pagament, implantats dins de
l’organització, tant si son gestionats des de la pròpia solució objecte del contracte, com
mitjançant solucions de tercers (en aquest darrer cas es lliuraran els mecanismes
d’interoperabilitat que ho permetin), quan aquests es vinculin a aprovacions d’ordenacions de
pagament (fase “O”), d’acord a l’actuació d’intervenció formal de l’ordenació del pagament
consistent en l’acreditació dels extrems exigits per la normativa vigent (ordre de pagament
dictada per l’òrgan competent, ajustades a l’acte de reconeixement de l’obligació i acomodada al
pla de disposició de fons aprovat).



Aquesta integració possibilitarà constatar de forma directa i àgil els referits extrems i/o la seva
acreditació prèvia (total o parcial) per part de tercers (tresoreria, etc.).



Ha de permetre materialitzar l’evidència de les actuacions, tant mitjançant la seva incorporació
com a part dels propis documents d’aprovació comptable i/o de gestió del pagament
(resolucions, etc.), com mitjançant la definició i utilització de documents predefinits ad-hoc.



Faciliti un entorn per a definir i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, les
plantilles que haurien de donar cobertura a aquests documents, així com al manteniment d’un
historial de canvis d’aquestes plantilles, amb aplicació segons període de validesa.



Permeti que aquesta actuació pugui ser materialitzada tant de forma individual com de forma
agregada (relacions d’operacions). En aquest darrer cas, el sistema haurà de facilitar els
documents o mecanismes per tal de poder acreditar i accedir a les dades relatives a les
actuacions individuals que constitueixen l’agregació objecte de la intervenció formal.

9.5.7 Intervenció material del pagament
Aquest mòdul haurà de facilitar els recursos i les eines per tal que l’òrgan interventor pugui
desplegar de forma eficient la gestió del procediment d’intervenció material dels pagaments.
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Aquesta intervenció material ha de contemplar els següent extrems:


La verificació de la competència de l’òrgan per a la realització del pagament.



La identitat correcta del perceptor.



El valor de l’import degudament reconegut.

Es requereix com a mínim:


Facilitar la possibilitat d’integrar, dins dels procediments comptables i/o de gestió del pagament
implantats dins de l’organització, tant si aquests son gestionats mitjançant la solució objecte del
contracte, com si ho són mitjançant solucions de tercers (en aquest darrer cas haurà de facilitar
els mecanismes d’interoperabilitat que ho permetin), quan aquests es vinculin a ordres de
pagament (fase “P”), d’acord a l’actuació d’intervenció material del pagament, consistent en
l’acreditació dels extrems exigits per la normativa vigent (ordre de pagament dictada per òrgan
competent, identitat correcta del perceptor i valor de l’import degudament reconegut).



Aquesta integració suposarà la possibilitat de constatar de forma directa i àgil els referits
extrems i/o la seva acreditació prèvia per part de terces (tresorera, etc.).



Ha de permetre materialitzar l’evidència de les actuacions, tant mitjançant la seva incorporació
com a part dels propis documents d’aprovació comptable i/o de gestió del pagament
(resolucions, etc.), com mitjançant la definició i utilització de documents predefinits ad-hoc.



Ha de facilitar un entorn per a poder definir i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma
autònoma, les plantilles que haurien de donar cobertura a aquests documents, així com al
manteniment d’un historial de canvis d’aquestes plantilles, amb aplicació segons període de
validesa.



Ha de permetre que aquesta actuació pugui ser materialitzada tant de forma individual com de
forma agregada (relacions d’operacions). En aquest darrer cas, el sistema haurà de facilitar els
documents o mecanismes per tal de poder acreditar i accedir a les dades relatives a les
actuacions individuals que constitueixen l’agregació objecte de la intervenció material.

9.5.8 Control permanent previ i control permanent continu
Aquest submòdul haurà de facilitar els mecanismes, recursos i instruments necessaris per tal de
poder gestionar de forma adequada, eficaç i contínua l’exercici del control permanent, tant pel que
fa a les actuacions prèvies a la formalització dels acords, com pel que fa a les actuacions
concomitants a aquests; segons normativa d’aplicació:


Article 32.1.a) del RD 424/2017, de 28 d’abril.



Article 4.1 del RD 128/2018, de 16 de març.

Així doncs, en relació a aquest submòdul, el sistema haurà de, com a mínim:
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Desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg dinàmic de
tipus d’informes de control permanent estructurat en diferents nivells (classificació), així com
possibilitar el manteniment d’un historial de canvis amb aplicació segons període de validesa.



Permetre associar a cada tipus d’informes un conjunt de metadades i la seva gestió en base als
valors assignats.



En

relació

amb

el

punt

anterior,

possibilitar

la

periodificació

i

assignació

de

tasques/responsabilitats (generació, seguiment, comprovació, aprovació, etc.) sobre l’operativa
dels informes.


Automatitzar el seguiment de la realització o compliment de les tasques/responsabilitats per
part dels usuaris als que se’ls hagi assignat, així com l’expedició de notificacions d’avís (a través
de diversos mecanismes: correu electrònic, notificació en la pròpia aplicació, etc.) en les
diferents fases de realització que puguin ser definides (avís previ, avís de tasca pendent, avís de
venciment de termini, etc.).



Desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg dinàmic de
plantilles i possibilitar el fet de poder-les vincular als diferent tipus d’informes definits en cada
moment, així com possibilitar el manteniment d’un historial de canvis d’aquestes plantilles amb
aplicació segons període de validesa.



Desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg de
documents o recursos d’ajuda i suport a la complementació dels informes de control,
vinculables als diferent tipus d’informes definits, així com possibilitar el manteniment d’un
historial de canvis d’aquests documents o recursos, amb aplicació segons període de validesa.



Facilitar un entorn intuïtiu i amigable on poder concretar, per part dels usuaris encarregats de
portar a terme les actuacions de control permanent previ o concomitant, la totalitat del cicle de
gestió dels informes associats (creació i registre, modificació, clonació, versionat, eliminació,
etc.).



En el sentit apuntat en el punt anterior, hauria de possibilitar la generació d’informes de control
permanent a partir de les diferents tipologies i plantilles prèviament definides.



Facilitar els recursos per tal de poder incorporar el redactat del contingut d’aquests informes,
sigui mitjançant l’ús d’eines inherents a la pròpia solució, sigui facilitant l’exportació (en base a
formats estàndards i de fàcil gestió) dels referits documents per a la seva complementació
mitjançant eines especialitzades de tercers (processadors de text).



Possibilitar la incorporació al sistema dels informes complimentats mitjançant eines de tercers
(una vegada definit el seu contingut), aplicant els mecanismes de seguretat, integritat i
coherència adients.



Facilitar la incorporació d’aquests informes de control permanent al porta-signatures del
sistema, podent assignar-li un flux de signatures ja prefixat o, alternativament, definit ad-hoc en
el moment de la seva incorporació.



Facilitar un entorn que permeti administrar o supervisar, en tot moment, l’estat de gestió del
control permanent previ o concomitant; contemplant tant la gestió de les actuacions ja
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formalitzades (informes ja realitzats o en tràmit) com les que restin pendents de concreció en
cada moment. Aquesta gestió hauria de permetre l’anàlisi de l’estat des de diferents
perspectives (usuaris responsables, dates, tipologia d’informes, etc.), així com l’expressió de la
informació resultant en base a diferents entorns de sortida (calendaris, diagrama de Gantt, llista
de tasques, etc.).


En base a això, permetre la projecció de les actuacions de control permanent portades a terme
al llarg d’un interval temporal sobre un marc temporal futur. És a dir, ser capaç de generar una
potencial planificació d’actuacions futures en base a la projecció d’actuacions formalitzades, així
com la seva gestió posterior per tal d’alinear i afinar el seu ajust.



Facilitar un entorn per tal de poder gestionar (incorporar, eliminar, etc.), per a cada actuació de
control permanent previ o concomitant, evidències o documents relacionats, materialitzats en
diferents formats (fitxers, enllaços, etc.) que es puguin considerar oportuns.

9.5.9 Control permanent planificat
Aquest submòdul haurà de facilitar els mecanismes, recursos i instruments necessaris per tal de
poder gestionar de forma adequada, eficaç i contínua l’exercici del control permanent planificat, pel
que fa a les actuacions derivades de la normativa d’aplicació:


Article 32.1.a) del RD 424/2017, de 28 d’abril.



Article 4.1 del RD 128/2018, de 16 de març.

Així doncs, en relació a aquest submòdul, el sistema haurà de, com a mínim:


Desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg dinàmic de
tipus d’informes de control permanent planificat estructurat en diferents nivells (classificació),
així com possibilitar el manteniment d’un historial de canvis amb aplicació segons període de
validesa.



Permetre associar a cada tipus d’informes un conjunt de metadades i la seva gestió en base als
valors assignats.



En

relació

amb

el

punt

anterior,

possibilitar

la

periodificació

i

assignació

de

tasques/responsabilitats (generació, seguiment, comprovació, aprovació, etc.) sobre l’operativa
dels informes.


Automatitzar el seguiment de la realització o compliment de les tasques/responsabilitats per
part dels usuaris als que se’ls hagi assignat, així com l’expedició de notificacions d’avís (a través
de diversos mecanismes: correu electrònic, notificació en la pròpia aplicació, etc.) en les
diferents fases de realització que puguin ser definides (avís previ, avís de tasca pendent, avís de
venciment de termini, etc.).



Desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg dinàmic de
plantilles i possibilitat de poder-les vincular als diferent tipus d’informes definits en cada

Pàgina 129 de 334

moment, així com possibilitar el manteniment d’un historial de canvis d’aquestes plantilles amb
aplicació segons període de validesa.


Desplegar i administrar (altes/baixes/modificacions) de forma autònoma, un catàleg de
documents o recursos d’ajuda i suport a la complementació dels informes de control,
vinculables als diferent tipus d’informes definits, així com possibilitar el manteniment d’un
historial de canvis d’aquests documents o recursos amb aplicació segons període de validesa.



Facilitar un entorn intuïtiu i amigable on poder concretar, per part dels usuaris encarregats de
portar a terme les actuacions de control permanent planificat, la totalitat del cicle de gestió dels
informes associats (creació i registre, modificació, clonació, versionat, eliminació, etc.).



En el sentit apuntat en el punt anterior, hauria de possibilitar la generació d’informes de control
permanent planificat a partir de les diferents tipologies i plantilles prèviament definides.



Facilitar els recursos per tal de poder incorporar el redactat del contingut d’aquests informes,
sigui mitjançant l’ús d’eines inherents a la pròpia aplicació, sigui facilitant l’exportació (en base a
formats estàndards i de fàcil gestió) dels referits documents per a la seva complementació
mitjançant eines especialitzades de tercers (processadors de text).



Possibilitar la incorporació al sistema dels informes complimentats mitjançant eines de tercers
(una vegada definit el seu contingut), aplicant els mecanismes de seguretat, integritat i
coherència adients.



Facilitar la incorporació d’aquests informes de control permanent planificat al porta-signatures
del sistema, podent assignar-li un flux de signatures ja prefixat o, alternativament, definit ad-hoc
en el moment de la seva incorporació.



Facilitar un entorn que permeti administrar o supervisar, en tot moment, l’estat de gestió del
control permanent planificat, contemplant tant la gestió de les actuacions ja formalitzades
(informes ja realitzats o en tràmit) com les que restin pendents de concreció en cada moment.
Aquesta gestió hauria de permetre l’anàlisi de l’estat des de diferents perspectives (usuaris
responsables, dates, tipologia d’informes, etc.), així com l’expressió de la informació resultant en
base a diferents entorns de sortida (calendaris, diagrames de Gantt, llista de tasques, etc.).



En base a això, permetre la projecció de les actuacions de control permanent planificat portades
a terme al llarg d’un interval temporal sobre un marc temporal futur. És a dir, ser capaç de
generar una potencial planificació d’actuacions futures en base a la projecció d’actuacions
formalitzades, així com la seva gestió posterior per tal d’alinear i afinar el seu ajust.



Facilitar un entorn per tal de poder gestionar (incorporar, eliminar, etc.), per a cada actuació de
control permanent planificat, evidències o documents relacionats, materialitzats en diferents
formats (fitxers, enllaços, etc.) que es puguin considerar oportuns.



D’acord amb el contingut del requeriment general, procedirà a la integració de totes les dades
derivades de la gestió del control permanent planificat amb les de la resta d’actuacions que
circumscriuen el control intern previ, facilitant el seu tractament i gestió, tant de manera
particular com agregada, i la generació (automàtica o manual) dels oportuns informes
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estadístics (periòdics o sota demanda) i alimentant, també, la resta d’expressions analítiques o
gràfiques que s’hagin pogut definir (quadre de comandaments, avisos i alertes, etc.).

9.5.10 Requeriments d’integració
Es requereix que :


L’adjudicatari integri, faciliti i disposi mitjançant tots els mecanismes, recursos i procediments
necessaris per a garantir la seva total integració i interoperabilitat a la seva posada en
producció, per al seu correcte i òptim funcionament:
o

Amb la resta de components de gestió, apartat 9 del present document, objecte del present
contracte, nucli d’organització (usuaris, grups, rols, auditoria, etc.), informació de base
(tercers, territori, documents) i resta d’aplicacions (gestió econòmica, gestió recaptació i
inspecció d’ ingressos, expedient electrònic, gestió documental, portafirmes, etc.).

o

Amb aplicacions i sistemes de tercers que pugui disposar l’Ajuntament, com per exemple
l’aplicació de gestió de riscs o l’aplicació de gestió del control financer i auditoria.
Per tant, es lliuraran un conjunt d’API’s-serveis web, que permetin la comunicació
bidireccional.

o

Es nodrirà el datawarehouse de la solució per tal que permeti a sistemes de business
intelligence realitzar processos de mineria de dades sobre el control intern.



Integració de les dades facilitant el seu tractament i gestió, tant de manera particular com
agregada, i la generació (automàtica o manual) dels oportuns informes estadístics (periòdics o
sota demanda) i alimentant, també, la resta d’expressions analítiques o gràfiques que s’hagin
pogut definir (quadre de comandaments, avisos i alertes, etc.) segons apartat 9.5.11 i 9.9.
Totes les dades derivades de la gestió amb la resta d’actuacions que circumscriuen el control
previ:
o

La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o
aprovin despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.



o

La intervenció del reconeixement de les obligacions.

o

La intervenció de la comprovació material de la inversió.

o

La intervenció formal de l’ordenació del pagament.

o

La intervenció material del pagament.

Permeti la integració de tots aquells documents resultants dels diferents àmbits operatius
objectes del control, així com la constatació electrònica irrefutable, en qualsevol moment, del
contingut dels expedients objecte de les pertinents actuacions de control intern previ.



S’integrarà amb el sistema de portafirmes, apartat 9.7.7.5, totalment parametritzable, amb
capacitat de gestionar diferents formats de signatura digital, admetre diferent tipologia de
certificats digitals i de definir, puntualment o amb caràcter reutilitzable, diferents processos o
fluxos de signatura.



S’integrarà amb el repositori documental comú de la solució.
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9.5.11 Sistema de seguiment, control i d’ajuda a la presa de decisions (BI)
Cal que integri el sistema de business intelligence, especificat en l’apartat 9.9, per a possibilitar la
definició, edició, configuració, obtenció i distribució (per part dels usuaris prèviament autoritzats a
fer-ho) de tota mena d’informació estadística en relació a les dades de gestió del control intern de
caràcter previ i, en els casos en que així es determini, del control permanent planificat que es trobin
disponibles al sistema, així com la seva canalització cap a recursos de sortida com ara: quadres de
comandament, elements de reporting (informes periòdics normalitzats, etc.) i distribució (mailing,
etc.), que hagin estat definits internament (amb les eines i/o recursos del propi sistema), o hagin
estat implementats a partir d’eines externes (pròpies o de tercers).
L’adjudicatari caldrà que implementi un quadre de comandament de control intern amb els
principals indicadors (KPI) que permeti als responsables del servei prendre decisions.

9.6

Component 6 - Gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals

La solució cal que disposi d’un subsistema que permeti una gestió integral del contribuent, és a dir,
seguir un model basat en el ciutadà i en les seves obligacions fiscals i no pas en la naturalesa de
l’ingrés o del deute i que garanteixi un servei que agilitzi i simplifiqui el servei ofert i aporti valor per
a la presa de decisions per part de l’organització.
Per tant la solució ha d’incorporar l’aplicació de Gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de
l’Ajuntament, i facilitar als ciutadans i ciutadanes l’acompliment de les seves obligacions de
pagament amb l’Ajuntament.
El present component, cal que sigui en tecnologia web, en el moment de la licitació. Aquelles
solucions que no ho acompleixin, seran excloses.

9.6.1 Abast
El subsistema ha de permetre a l’Ajuntament d’Amposta assolir una bona oferta de serveis en:


Assessorament i informació als contribuents en l’acompliment de les seves obligacions fiscals.



Relació amb altres administracions estatals, autonòmiques, locals i els seus òrgans dependents.



Expedició de certificats i informes.



Tramitació de beneficis fiscals.



Consulta, comunicació i modificacions de les dades fiscals.



Tramitació i resolució de sol·licituds i recursos.



Domiciliació bancària de pagaments.



Ajornaments i fraccionaments de pagament.



Recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment de tots els tributs i
altres ingressos públics municipals.
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Pagament avançat amb o sense bonificació, pagament a terminis i qualsevol altre sistema
especial de pagament que pugui establir l’Ajuntament.



Interrelació automàtica i per mitjans electrònics amb Direcció general del cadastre, Col·legis
professionals, Direcció general de trànsit, Organisme autònom de recaptació de la Diputació de
Tarragona, Dirección general del registro y del notariado, Sistema informatizado de gestión de
envíos registrados i similars.



Passarel·les per al pagament electrònic.



Tractament automatitzat i excloent dels deutes solidaris.



Realització d’actuacions administratives automatitzades.



Sistema avançat de control de terminis.



Sistema de planificació, seguiment i control tributari.



Sistema d’indicadors totalment parametritzable i d’emissió d’informes periòdics o memòries de
gestió amb la seva corresponent avaluació de costos.



Quadre de comandament parametritzable.



Sistema de definició d’usuaris amb perfils idonis segons nivells de comandament.



Tenir a disposició de tots els usuaris, manuals contínuament adaptats sobre les funcionalitats i
operativa de l’aplicació.

L’adjudicatari es compromet en que el sistema de Gestió, recaptació i inspecció doni
compliment a tota la normativa que en resulti d’aplicació.
L’adjudicatari es compromet a que la solució lliurada compleixi amb allò previst en els convenis que
l’Ajuntament pugui subscriure amb altres administracions, col·legis professionals o altres entitats,
així com a oferir els formats i integracions que siguin necessaris per a garantir l’intercanvi
d’informació amb altres agents i administracions, durant l’execució del contracte.
Segons s’ha indicat en les fases d’execució del projecte, es requereix:


Migració de dades i documents dels sistemes actuals, cal que siguin migrades a la nova solució
abans de l’entrada en producció.



Parametrització i configuració dels informes disponibles actualment i que seran adaptats a la
imatge corporativa.



Implantació i posada en marxa dels procediments gestionats i tramitats mitjançant expedient
electrònic vinculats amb la gestió d’ingressos.



Implementació de formats d’arxius d’intercanvi d’informació tributaria segons convenis i relació
que l’Ajuntament disposi.



Serveis públics electrònics disponibles mitjançant carpeta del contribuent o oficina virtual
tributaria, que també han de ser implementats per l’adjudicatari.
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9.6.2 Gestió d’Ingressos
Es lliurarà tot un conjunt de sistemes que permetrà a l’Ajuntament realitzar tota la gestió d’ingressos
municipals:
9.6.2.1

Característiques generals

Es requereix que:


Estigui integrada amb la informació del nucli de tercers, territori, documents, seguretat i
organització, comptabilitat i planificació i gestió de tresoreria, així com expedients,
documents, firma electrònica i notificacions.



Els diferents objectes tributaris han d’estar relacionats per contribuent.



Possibilitat de que un mateix objecte tributari pugui tenir diversos deutors solidaris i que el
deute quedi extingit amb el pagament per part de qualsevol d’ells, de manera que qualsevol
dels altres deutors que volgués fer el pagament no pogués degut a que aquest ja ha quedat
extingit.



El sistema ha de disposar d’un historial de canvis realitzats per cada objecte tributari. Caldrà
guardar un registre de forma cronològica amb tots els moviments efectuats indicant la data i
l’usuari que els ha informat. Aquest històric ha de permetre generar padrons amb la
informació vigent a una data determinada, sense perjudici que s’actualitzi contínuament la
informació continguda en base de dades. Es necessita també una data d’efecte, perquè una
modificació pugui tenir efecte en padrons d’anys anteriors, encara quan la modificació no fos
coneguda a la data de generació del padró.



Cal poder gestionar amb el mateix sistema, tant ingressos tributaris com no tributaris en les
seves diferents formes de cobrament.



Cal poder gestionar de forma automàtica la relació entre els canvis de domini al cadastre i les
titularitats del padró de l’Impost de béns immobles (IBI), així com possibles efectes sobre
padrons relacionats, l’emissió de les liquidacions o autoliquidacions de plusvàlues.



Les alteracions cadastrals, també s’han de poder efectuar als tributs que recaiguin o estiguin
vinculats a aquests objectes tributaris, de forma automàtica.



Podran generar-se noves liquidacions sobre objectes tributaris que hagin estat subjectes a
alguna actuació tributaria prèvia.



Els padrons admetran la gestió amb múltiples titulars, i un històric de cotitulars, que permeti
igualment conèixer la situació de titularitat d’un objecte tributari en un punt temporal.



El sistema ha de permetre el manteniment de les bonificacions i exempcions que
corresponguin, tant en els casos en que el manteniment de la informació la realitzi
l’Ajuntament com en els casos en que es generin directament rebuts amb informació
procedent d’organismes externs.



Les bonificacions i exempcions seran parametritzables amb la major llibertat possible en
quant al seu càlcul, aplicació i explotació.
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S’han de mantenir diferents domiciliacions bancàries per a cada contribuent, en funció dels
tributs en els quals estigui obligat. Ha de ser possible, també, mantenir domiciliacions per a
aquells rebuts que es generin directament a partir d’informació d’organismes externs. I
existirà la possibilitat que el contribuent ordeni una domiciliació general que afecti a tots els
objectes tributaris o sols aquells que no tinguin una domiciliació específica prèvia.



De la mateixa forma, un objecte tributari podrà tenir associades les domiciliacions dels
diferents cotitulars, de forma que en cas d’emissió de rebuts separats per titular, cadascun
tingui la seva corresponent domiciliació.



Cal que permeti l’emissió de padrons simulats, amb diferents tarifes i/o paràmetres.



Cal que permeti la gestió de qualsevol ingrés mitjançant règim de liquidació i autoliquidació.



Cal que disposi d’eines de confecció a mida d’informes i documents, individuals o múltiples,
referits a objectes tributaris, així com d’un diccionari de dades que permeti conèixer la relació
entre els objectes.



Cal que disposi de procediments de càrrega de suports informàtics provinents d’altres
administracions (Cadastre, DGT, Agència tributària, entitats locals, altres entitats, etc.) i cal
que pugui accedir als serveis web que aquestes altres administracions disposin per a
l’automatització en l’intercanvi d’informació. Aquesta integració es lliurarà plenament efectiva
i operativa.



Cal poder emetre certificats de béns.



Ha d’estar integrat amb els altres mòduls de gestió d’ingressos i gestió i planificació de
tresoreria, de forma que es pugui oferir una gestió integral al ciutadà i a l’Ajuntament.



Cal que estigui integrat amb l’INE, amb la DGC, DG de los registros y notariado, DGT, AEAT i
altres plataformes públiques amb informació rellevant o necessària per a la gestió i
recaptació dels ingressos municipals.



Cal que estigui integrat amb el sistema de gestió i de tramitació electrònica d’expedients, de
forma que es puguin emetre liquidacions/autoliquidacions des d’expedients electrònics, a la
vegada que es pugui consultar l’estat de cobrament de liquidacions/autoliquidacions i rebuts
de la recaptació.



Ha de permetre implementar un règim d’autoliquidació dels diferents ingressos municipals
que permeti recollir situacions de benefici fiscal, total o parcial, i quota zero.



En aquells casos en que així ho disposi l’ordenança municipal d’aplicació, ha de permetre la
possibilitat d’impedir la realització d’una determinada actuació si no es procedeix prèviament
a l’autoliquidació del tribut o preu públic municipal.



Càlcul automàtic de beneficis fiscals en generació de padrons fiscals (procés massiu),
liquidacions d’ingrés directe (individual o massiu) i autoliquidacions atenent a diversos
criteris, com per exemple:
o

Subjecte passiu empadronat a 1 de gener de l’any en curs.

o

Subjecte passiu no renuncia a subvenció (procediment renúncia).
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o

És titular de vivenda a 1 de gener de l’any en curs (en el cas de més d’una, la vivenda
habitual o en el seu defecte la de major valor cadastral).

o

L’objecte tributari no ha estat explícitament exclòs (per exemple per revisió del valor).

o

Percentatge del benefici.

o

Subjecte passiu no té deute en executiva a una data (un mes abans de la sortida del
padró) o abans de fi de període voluntari. Cotitulars no tenen deute en executiva.

o

Altres.



Explotació sota paràmetre lliure de la informació referent a les referències cadastrals.



Consulta i extracció de referències cadastrals per un tercer (segons identificació NIF, etc.)



La realització de comunicacions massives/individuals mitjançant correu-e, SMS, o qualsevol
altre sistema de comunicació electrònica.



Gestió i seguiment dels consentiments atorgats per part del contribuent.

9.6.2.2

Gestió d’expedients tributaris i altres ingressos

Es requereix que:


Els expedients s’emmagatzemin amb tota la informació relacionada de tramitació tributària,
constituint-se com un instrument organitzatiu i de control.



Inclogui tots els documents d’entrada que presenten els contribuents amb destí a
l’Ajuntament d’Amposta, així com els documents de sortida generats en la tramitació.



Com eina de suport administratiu a la tramitació d’expedients, facilitarà l’execució dels
tràmits associats als diferents tipus d’expedients de les diferents àrees, de forma
parametritzable, emetent els informes, resolucions, decrets, requeriments, notificacions i
realitzant el conseqüent control dels acusaments de rebuda, conforme a la norma vigent, tot
per mitjans electrònics.



El control de notificacions i acusaments de rebuda es realitzarà segons l’especificat en el punt
del “Mòdul de notificacions”.

Com instrument organitzatiu i de control, el gestor d’expedients electrònics tributaris, cal que:


Faciliti l’atenció al ciutadà en les oficines per part del personal de l’Ajuntament de forma que
pugui disposar, mitjançant una consulta senzilla al sistema, de tots i cadascun dels
expedients afectats pel contribuent.



Faciliti el seguiment de la situació i tràmits de l’expedient portant el control de tots els tràmits
i actuacions realitzades, com per exemple, requeriments, al·legacions, resolucions,
notificacions, acusaments de rebuda, contactes amb el contribuent. Així mateix, el sistema
informarà sobre els tràmits pendents de realitzar amb l’expedient, oficines competents i
terminis legals, si procedeix.



Faciliti a les oficines gestores informació sobre la documentació i resolució dels expedients
tramitats en altres departaments, que a la vegada constitueixen els antecedents de nous
expedients iniciats als seus corresponents departaments i que podria derivar en actuacions
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sobre expedients oberts. Per a tal fi, el sistema permetrà vincular expedients, amb
independència de la seva naturalesa.


Faciliti la reducció d’enviament de paper entre departaments mitjançant la gravació única de
l’expedient en origen.



Faciliti a les unitats gestores, estadístiques de situació dels expedients dels que en son
responsables, permetent detectar disfuncions en els procediments utilitzats.

9.6.2.3

Procediments tributaris

Es requereix que:


S’implementin tots els procediments de gestió tributària, recaptació i inspecció per a ser
tramitats de forma electrònica en totes les seves fases i actuacions, i integrat en la
plataforma i motor de tramitació de l’apartat 9.7.



Els procediments tributaris s'han de poder parametritzar en funció de les seves
característiques. S'han de poder crear i mantenir circuits de tramitació.



Tots els documents necessaris per a la tramitació dels procediments han de disposar de
plantilles configurables, específiques i editables per usuaris finals.



En els expedients constarà tota la informació de les actuacions realitzades.



Es podran parametritzar expedients per a la seva generació i tramitació massiva.



Comptarà amb un sistema de seguiment i control en temps real de tots els expedients
iniciats, per data d'alta, per la seva situació, de les actuacions realitzades i pendents de
realitzar, unitat o oficina responsable de la tramitació, usuaris que han realitzat les
actuacions, control de terminis en requeriments, etc.

L’adjudicatari lliurarà el conjunt de tipus d’expedients que permetin la tramitació correcta dels
procediments tributaris per l’Ajuntament. Per tant, serà claus en mà i adequats a l’Ajuntament.
9.6.2.4

Gestió d’ordenances fiscals i altres ordenances reguladores d’ingressos de dret
públic

Es requereix:


L’adjudicatari configurarà i implementarà les ordenances fiscals del municipi deixant-les
plenament operatives.



Es pugui parametritzar per part d’usuaris finals, la normalització i estructuració i programació
de les ordenances fiscals del municipi. Cal que permeti definir totes les figures tributaries
recollides a les ordenances fiscals municipals, així com disposar d’un sistema de programació
i càlcul de figures tributaries noves.



La parametrització del sistema serà la més alta possible, de forma que la seva adaptació a
canvis de normativa i el seu manteniment es vegin reduïts al mínim.



Les variacions d’ordenances fiscals, reguladores del fet impositiu, no suposin, sempre que
sigui possible, la reprogramació dels càlculs corresponents.
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Cal que quedin digitalitzades les imatges publicades als diferents butlletins oficials de la
província per a obtenir un millor accés a la seva consulta per qualsevol usuari del sistema.



Gestioni les dades bàsiques sobre els fets imposables que serviran de base per a la liquidació
d’impostos, taxes, preus públics i contribucions especials, fixant forma d’exacció, periodicitat,
tipus de liquidació en altes i baixes, etc. de forma flexible, permetent la seva modificació en el
cas de variacions a les ordenances fiscals.



Emmagatzemi un històric dels valors descrits, per a conèixer el detall de les variacions i poder
consultar els valors en un moment concret.



Gestioni les exempcions i bonificacions corresponents a cada figura tributaria.



Es puguin definir les àrees de visualització d’informació als rebuts, liquidacions, objectes
tributaris i la seva incorporació als arxius de norma bancària Q19.

9.6.2.5

Liquidacions/autoliquidacions

Es requereix que:


Es puguin emetre, tant per a l’exercici actual com per a anteriors, de forma unificada i/o
individualitzada, totes les liquidacions no prescrites des de la data de coneixement del fet
imposable, i aplicant les ordenances corresponents a cada exercici.



Compti amb un procés de generació de liquidacions, tant individualitzades com massives,
que permeti l’emmagatzematge en format digital i la seva impressió.



Es podran imprimir documents de pagament (tríptics) per al seu ingrés en entitats
col·laboradores o per al seu pagament telemàtic. Els documents de pagament podran
reflectir el total del deute o imports parcials.



Disposi de processos que permetin la correcció de les liquidacions incorrectes, ja sigui per
variació en les dades o en el sistema de càlcul. El sistema ha de permetre la identificació de la
liquidació original (pagada total, parcialment o no pagada) i així actuar en conseqüència
(generació de nova liquidació, liquidació complementaria o substitutòria, generació d’una
proposta de devolució, etc.).



Disposi d’igual forma, de la generació de liquidacions complementàries d’una ja realitzada.



Disposi de processos d’aprovació de liquidacions, amb generació de la proposta d’aprovació,
permetent l’elecció d’aprovació individual o massiva mitjançant agrupació de relacions.



Disposi amb processos de baixa de liquidacions i, com en el cas de rectificacions, amb
generació de propostes de baixa automàtiques, permetent l’elecció d’aprovació individual o
massiva mitjançant generació de relacions.



Permeti anul·lacions parcials de liquidacions.



Permeti el càlcul i el control dels ingressos indeguts generats per baixes o duplicitats i, en el
seu cas, dels interessos de demora corresponents. Amb referència de la liquidació i/o
liquidacions afectades i els seus documents afectats.



Càlcul d’interessos de demora derivats de la presentació de declaracions i autoliquidacions
fora de termini, així com els recàrrecs i/o sancions aplicables.
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Cal que incorpori el càlcul d’interessos de demora en aquelles liquidacions que s’aprovin en
substitució d’altres anul·lades.



Generi notificacions de liquidacions i permeti un registre i control de la pràctica d’aquestes;
intents, dates, etc. i apliqui l’efecte de notificació pertinent

a les liquidacions de forma

automàtica.


Les notificacions es realitzaran segons el mòdul comú de notificacions de la plataforma
d’expedient electrònic, i per tant cal la seva integració detallada en l’apartat 9.7.22.



Ha de permetre el pagament telemàtic de qualsevol liquidació/autoliquidació.



Ha de permetre la confecció de liquidacions provisionals i definitives i la generació de
remeses.



Les resolucions d’aprovació de liquidacions i en general de qualsevol acte de naturalesa
tributària derivat del procediments de gestió, recaptació i inspecció, s’han de traslladar de
forma automàtica al llibre de resolucions i han de ser objecte de la corresponent anotació
comptable de forma automàtica, ja sigui de forma individual o massiva.

9.6.2.6

Gestió de padrons

Es requereix que:


Disposi d’un expedient electrònic per a la gestió i tramitació dels padrons i càrrecs.



Permetrà simulacions i/o càlcul de diversos padrons en un mateix any, mentre no es defineixi
un d’ells com a definitiu.



Generarà documents de proposta d’aprovació i notificació del padró definitiu.



Es requereix la generació dels arxius Q19 i Q60, conforme als quaderns de l’AEB i l’esquema
bàsic de la norma SEPA, en format XML.



Ha de disposar d’un sistema de mostreig per a la comprovació de padrons generats, atenent
a diferents criteris que podran ser definits per l’usuari (correlació amb el padró de l’exercici
anterior, import, numero d’unitats, rebuts de major valor, etc.).



Caldrà la seva adaptació a la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, sobre l’exposició pública de padrons d’IBI, IVTM, IAE i taxes, on es
permeti la identificació dels interessats mitjançant nom i cognoms i quatre xifres numèriques
del DNI, NIE, passaport o equivalent.

9.6.2.7

Registre de transmissions

Es requereix que:


Existeixi un “Registre de transmissions” que permeti la gravació dels canvis de titularitat dels
béns immobles i les conseqüències tributaries que es derivin de la transmissió.



Es pugui verificar mitjançant referència cadastral o número de protocol i notari, si hi ha una
liquidació o autoliquidació registrada amb la mateixa data de transmissió.



Cal poder realitzar la càrrega d’informació procedent del Col·legi de notaris (ANCERT) i
creuament de la mateixa per diferents criteris per a detectar les omissions de declaracions.
Pàgina 139 de 334



A partir de la informació de les omissions detectades procedeixi a la generació de
requeriments als contribuents per a que efectuïn la corresponent declaració.



Es creïn expedients de transmissions sobre finques pendents d’alta al padró d’IBI amb les
dades suficients per a que una vegada donades d’alta es trametin i es generin els expedients
de canvi de nom, liquidació, devolució d’ingressos indeguts i baixes de rebuts.



Ha de permetre que la “DG del registro y notariado”, col·legi professional o entitat similar,
puguin relacionar-se, mitjançant serveis web, amb la plataforma tributària i puguin
autoliquidar, cobrar l’IIVTNU i cobrar el deute pendent d’IBI o altres tributs municipals.

9.6.2.8

Gestió de l’Impost de béns immobles (IBI)

La gestió d’aquest impost actualment està delegat a l’Organisme autònom de recaptació de la
Diputació de Tarragona i s’efectua la càrrega del padró per al manteniment de les unitats fiscals i
les dades de territori que s’utilitzen també per al càlcul de l’IIVTNU, tanmateix si l’Ajuntament
decideix recuperar la gestió d’aquest impost durant la durada del contracte es requereix:


Gestioni de forma completa l’impost de béns immobles, tant de naturalesa urbana, rústica i
de característiques especials, els quals han d’estar integrats amb la DGC i amb el mòdul de
territori.



Càlcul de padrons per subjectes passius, per titulars o una combinació d’ambdós.



Possibilitat d’incloure més conceptes al padró (brosses, taxes, etc.) i diferenciar entre
domiciliats, no domiciliats i amb modalitat especial de pagament.



Integració amb el sistema especial de pagaments per a oferir al ciutadà un pla de pagaments
personalitzat.



Poder definir tipus de gravamen per any i codi d’ús.



Marcar al padró tots els rebuts per a notificar.



Emissió del padró provisional i definitiu.



Emissió d’informes parametritzables de desconeguts.



Emissió d’informe parametritzable de beneficis fiscals.



Generació de l’històric de tots els moviments en urbana, rústica i BICES.



Enviament i recepció d’arxius en format XML i text pla.



Vinculació de canvi de domini i alteracions cadastrals als objectes tributaris en els
rebuts/liquidacions.



S’emetin de forma automàtica les conseqüències tributaries detectades (baixa de rebuts,
noves liquidacions, complementàries, expedients de devolució d’ingressos deguts, indeguts,
etc.) a partir de les alteracions rebudes per la DGC. No sols de l’IBI urbana i rústica, sinó
també sobre els associats (brosses domèstica, brossa industrial, guals etc.). Generació
massiva de liquidacions a partir del mateix arxiu.



Es disposi d’eines i procediments de conciliació dels padrons d’IBI i la base de dades de
cadastre.



Es disposi d’eines i procediments de conciliació dels padrons d’IBI i els altres tributs.
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L’Ajuntament disposa de conveni amb Direcció General de Cadastre i caldrà que el sistema es
lliuri integrat via serveis web amb la seu electrònica de cadastre per la comunicació de canvis
de titularitat,

consulta de dades protegides, emissió de certificats descriptius i gràfics,

informes de titularitat, etc.
Aquesta integració es lliurarà plenament operativa i funcionant, claus en mà i l’adjudicatari
queda obligat a integrar-se en tots aquells serveis disponibles per la DGC actuals com els que
alliberi durant la vida del contracte, tant en la implantació com en el manteniment posterior.


L’intercanvi d’informació amb Cadastre, ha de permetre la càrrega d’arxius de padró,
variacions, alteracions cadastrals, dades cadastrals, ponències i vies. El tractament i
conversions de formats que es puguin requerir els realitzarà el sistema de forma automàtica,
sense intervenció de tècnics especialistes ni de l’usuari final.



Gestió de beneficis fiscals a titulars o finques.



Generació i emissió de 901.



Generació de liquidacions d’IBI urbà, rústica i BICES.



Generació de 902.



Emissió d’estadístiques.



Permetre mantenir dades fiscals independents de la informació de Cadastre.



Verificació i unificació de contribuents amb NIF erronis o sense format.



Gestió de domiciliacions amb històric.



Gestió de domicilis alternatius de notificació.



Detecció automàtica de moviments d’alta al padró per notificació.



Integració de geolocalització de finques mitjançant Google Maps i/o Sistema d’informació
geogràfica de l’Ajuntament.



Es disposarà de l’accés als rebuts associats a la finca (sigui quin sigui el seu estat).



Emissió de fitxes cadastrals i llistats de remeses amb diferents tipus de condicions.



Opcionalment, possibilitat de rescatar dades fiscals independents de les provinents de
Cadastre.



Opcionalment possibilitat de càrrega de vialer i territori automàticament i actualització de
referències cadastrals.



Ha d’incloure un sistema per a que la referència cadastral sigui preceptiva en els expedients
referents a altres tributs municipals però que estan relacionats, directa o indirectament, amb
un immoble (per exemple guals, brossa, ICIO, taxa urbanística, ocupació de domini públic,
activitat econòmica, etc.).

9.6.2.9

Gestió de l’Impost d’activitats econòmiques (IAE)

La gestió d’aquest impost actualment està delegat a l’Organisme autònom de recaptació de la
Diputació de Tarragona, tanmateix si l’Ajuntament decideix recuperar la gestió d’aquest impost
durant la durada del contracte es requereix:


Gestió censal de l’IAE.
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Inspecció de l’IAE.



Gestió tributària de l’IAE.



Tramitació de declaracions-liquidacions d’alta, baixa i variació censal.



Gestió dels suports enviats per l’AEAT, eines per a la resolució d’incidències i actualització
automàtica dels cens, tractament dels suports trimestrals, amb les altes, baixes i
modificacions realitzades. Suport anual, amb les activitats a l’inici de cada any i càlcul de la
quota tarifa i el cens de no obligats.



Gestió de padrons, simulacions i la gestió dels quaderns bancaris.



Gestió de liquidacions.



Ha de disposar d’eines i procediments de conciliació del padró d’IAE amb la informació
rebuda per l’AEAT.

9.6.2.10 Gestió de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
La gestió tributària d’aquest impost la manté l’Ajuntament d’Amposta si bé la recaptació en
voluntària i executiva actualment està delegada a l’Organisme autònom de recaptació de la
Diputació de Tarragona, tanmateix si l’Ajuntament decideix recuperar la recaptació d’aquest
impost durant la durada del contracte es requereix:


El padró s’actualitzi de forma automàtica a partir de la informació enviada per la Delegació
Provincial de Trànsit i el manteniment del cens de IVTM, altes, baixes, modificacions i
transferències.



Incorporarà la gestió de beneficis fiscals i exempcions associades a l’impost.



Gestioni els suports enviats per la Direcció general de Trànsit, amb eines per a la resolució
d’incidències i actualització automàtica del cens.



Permeti l’autoliquidació de l’IVTM prèvia a la matriculació.



Gestioni els padrons, simulacions i la gestió de quaderns bancaris.



Que estigui integrat amb la “Plataforma A9” per a la presentació i ingrés d’autoliquidacions
per part dels gestors administratius.



Es realitzi mitjançant la integració amb serveis web la comunicació a la DGT per a la gestió
d’impagaments de l’impost de tracció mecànica de vehicles. Es lliurarà solució plenament
integrada i operativa, claus en ma.



Els canvis jurídics de l’objecte tributari, generin els expedients de liquidacions, baixes,
devolucions que el canvi impliqui. Per exemple, baixes de rebuts o devolucions en cas que la
data de baixa sigui anterior a la data de meritació o liquidacions d’endarreriments en cas que
la data d’alta sigui anterior a l’any corrent.



Comprovació i inspecció de l’impost.

9.6.2.11 Gestió de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU)
Es requereix:
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Registre de protocols. Gravació de tota la informació associada a una escriptura sota un
expedient.



Consulta, gestió d’expedients, modificació, liquidació i enllaç VARPAD.



Integració amb gestió IBI i territori.



Control de protocols sense liquidar. Transmissions pendents de liquidar.



Permeti la generació de liquidacions i permeti calcular els endarreriments (històric) en la
liquidació així com els recàrrecs i interessos corresponents.



Així mateix, ha de permetre la generació d’autoliquidacions per part de l’obligat mitjançant la
plataforma/portal municipal.



El procediment d’IIVTNU estigui associat prèviament al procediment de registre de
transmissions.



Realitzi l’assignació automàtica del subjecte passiu de la liquidació a partir de la titularitat
cadastral.



Detecti les situacions en que el transmitent sigui diferent del titular cadastral.



Permeti efectuar una única autoliquidació a nom de la totalitat de titulars del bé immoble, o
efectuar liquidacions associades a cadascun dels titulars.



Calculi la base imposable en funció del tipus de transmissió (compra-venda, mortis causa, us
de fruit, etc.).



Es puguin establir percentatges de bonificacions per a liquidacions en transmissions per
mortis causa.



Es puguin definir percentatges correctors de reducció de revisió per cada exercici posterior a
l’exercici de revisió.



Mostri la informació dels terminis i fites que estan definits per llei, depenent del tipus de
transmissió (intervius/mortis causa).



Permeti realitzar els canvis jurídics i tributaris en padrons de taxes (brosses) i impostos
associats així com la generació d’expedients de liquidacions d’altes, baixes i devolucions que
es desprenguin de la transmissió realitzada.



Poder realitzar procés de liquidació de forma massiva sobre un conjunt d’expedients.



Poder realitzar filtres per remeses, notaris, dates d’escriptura, expedients i estat de la
transmissió.



En l’intercanvi d’informació amb ANCERT, ha de permetre la recepció i per tant càrrega
d’arxius.



Verificació mitjançant creuament de dades de notaris, persones i entitats amb els existents a
la base de dades.



Pas definitiu a expedients, creant expedients nous o incorporant als ja existents.



Consulta de la informació carregada provinent dels arxius, com informació de l’immoble i
informació de la transmissió.



Calculi els recàrrecs i interessos per presentació extemporània.
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9.6.2.12 Gestió de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
Es requereix:


Gestioni l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).



Permeti realitzar les liquidacions provisionals i definitives, amb o sense benefici fiscal.



Pugui mantenir els beneficis fiscals.



Generi els corresponents documents de cobrament de les liquidacions i autoliquidacions.



Generi les liquidacions definitives.



Connexió amb el mòduls d’expedients no tributaris per a la tramitació d’expedients de
llicències d’obres de les que derivin liquidacions o autoliquidacions.



Es vinculi cada liquidació amb la referència cadastral de l’immoble a la que està associada.

9.6.2.13 Gestió de les contribucions especials i quotes d’urbanització
Es requereix que:


Permeti gestionar les contribucions especials i quotes urbanístiques.



Permeti simulacions i/o càlcul de diversos padrons amb l’opció d’utilitzar diferents
paràmetres (superfícies, metres lineals de façana, valor cadastral, coeficient de participació,
volum edificable, etc.) i en base a la selecció prèvia d’objectes tributaris segons adreces,
zones, illes o criteris específics.



Permeti la incorporació de les finques que figurin a la base de dades cadastral.



Permeti fer càlculs amb dades corresponents a finques resultants d’una reparcel·lació i que
encara no estan en una base de dades.

9.6.2.14 Gestió de taxes i preus públics
Es requereix que:


Permeti la gestió de qualsevol taxa i preu públic establert a una ordenança municipal (guals,
mercats, brosses, terrasses, inscripcions, etc.) amb:
o

Control de moviments; altes, baixes i modificacions.

o

Opció d’utilitzar diversos paràmetres de càlcul (unitats, superfície, metres lineals, etc.)
que a la vegada permeti liquidacions de conceptes varis i padrons multiconcepte.

o

Generació de documents de cobrament, ja sigui via liquidacions o padrons.



Gestió de beneficis fiscals, descomptes, etc.



Permeti vincular les taxes relacionades amb immobles com l’IBI i la base de dades cadastral.



Permeti l’obertura d’un expedient no tributari per a cada padró de taxes per al seu seguiment
i control.



Gestioni padrons per taxes periòdiques utilitzant la definició i parametrització que s’hagi
realitzat.



Permeti la liquidació adaptada a les dades particulars de cada taxa definida i parametritzada
segons la configuració de la mateixa.
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Permeti la generació i tramitació integral de càrrecs periòdics o puntuals.



Utilització de documents de rebuts, liquidacions i notificacions de format quadern Q60 (no
domiciliats) i Q19 (domiciliats).



Integració amb nucli de territori (tercers, domicilis i documents) i gestió de l’IBI.



Integració amb la plataforma de gestió i tramitació electrònica d’expedients.

9.6.3 Recaptació
9.6.3.1


Característiques generals

L’aplicació ha de permetre donar compliment a la normativa vigent en cada moment en
matèria tributària, de recaptació i d'hisendes locals, incloses les ordenances fiscals.



Ha de permetre una gestió per processos massius i una gestió individualitzada, d'acord amb
la parametrització que estableixi l'Ajuntament.



L'aplicació ha de disposar d'una eina de planificació dels processos massius que permeti a
l'Ajuntament administrar l'execució i control dels treballs.



Tots els deutes han d'informar com a mínim la data de càrrec, estat o situació, data de
cobrament o dels cobraments parcials, data de la baixa total o parcial i detall de les
operacions comptables.



En tots els deutes ha de quedar gravat l'històric de les actuacions realitzades i la relació amb
els expedients de gestió corresponents. Així mateix, s'ha de poder associar documentació al
deute, en especial ha de quedar sempre associada la imatge digitalitzada de l'acusament de
rebuda de la notificació.



Aquestes imatges digitalitzades dels acusaments de rebuda s'han de poder carregar de
forma automàtica al sistema en rebre els fitxers del prestador del servei postal.



Així mateix en cada rebut, liquidació o autoliquidació s'ha de poder consultar tota la
informació o antecedents que l'han originat (informació sobre l'objecte tributari, fet
imposable, subjectes passius, etc.).



El deute haurà d'estar sempre calculat de manera automàtica en funció del seu estat.



Ha de permetre l'emissió de cartes de pagament del deute total, parcial o per a ingressos a
compte. L'aplicació generarà una referència de cobrament única per a cada document.



Ha de permetre l'emissió de certificats tributaris tant de forma presencial com telemàtica.



Ha de permetre un seguiment i control exhaustiu de la gestió recaptadora tant en període
voluntari com en període executiu: càrrecs, cobros i baixes.



Ha de permetre un seguiment i control dels pagaments domiciliats, dels plans especials de
pagament, dels expedients iniciats, del compliment dels fraccionaments atorgats i altres
relacionats amb la gestió recaptadora.



L'aplicació ha de permetre la generació d'informes i estadístiques segons diferents
paràmetres i indicadors definibles per l'usuari de forma senzilla.
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El sistema possibilitarà la gestió del deute que pertanyi a altres entitats o ens depedents en
cas d’existir-ne durant la durada del contracte.



Cal que gestioni de forma integrada i homogènia els rebuts, liquidacions i autoliquidacions
dels diferents conceptes d'ingrés.



Haurà d'estar integrada amb la plataforma de comunicacions EDITRAN per a l'intercanvi
automatitzat de dades amb les entitats bancàries (quaderns bancaris AEB), amb el prestador
del servei postal (enviament de formats SICER o similar), amb l’AEAT (embargament de
devolucions model 996).



Haurà de permetre la generació de fitxers per a la gestió recaptatòria delegada a l’Organisme
autònom de recaptació de la Diputació de Tarragona (actualment rebuts i domiciliacions dels
padrons d’escombraries i vehicles).



L'aplicació ha d'estar preparada per a incorporar i tractar els fitxers de dades rebuts.

9.6.3.2

Gestió del cobrament



L’aplicació ha d’estar en tot moment adequada a les especificacions dels quaderns de la AEB.



Qualsevol document de cobrament ha de poder ser ingressat en les oficines de les entitats
bancàries col·laboradores, segons definició dels quaderns anteriors o via servei de pagament
telemàtic que pugui disposar l’Ajuntament.



El procés d’incorporació de cobraments per quaderns bancaris, cal que emmagatzemi al
sistema tota la informació proporcionada per les entitats bancàries referent al pagament del
deute pels contribuents.



A més, en el cas del quadern 60, incorporarà al sistema les altes i/o modificacions de
domiciliacions que les entitats bancàries comuniquen en els fitxers.



Tots els pagaments domiciliats s'han de poder gestionar segons les especificacions
contemplades en el quadern Q19-14 de la AEB (Adeudo directo SEPA en fichero electrónico).



El sistema ha de permetre la domiciliació del deute amb posterioritat a l’emissió dels
padrons.



Cal que permeti el cobrament del deute domiciliat en varis períodes.



Contemplarà la possibilitat d’aplicar descomptes sobre el deute domiciliat en un compte
bancari.



Cal que permeti la possibilitat de realitzar cobraments parcials o a compte.



Cal que sigui possible la generació de remeses de domiciliació de cada un dels venciments
acordats en els plans especials de pagament, fraccionaments o ajornaments i l'aplicació
posterior dels resultats dels cobraments.



Cal tenir present que en el procés de migració cal contemplar les relacions periòdiques de
domiciliacions ja definides, per a que els cobraments planificats de plans de pagaments i
fraccionaments segueixin el seu curs normal.
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En el procés de càrrega de les devolucions del deute domiciliat es registrarà el motiu de
devolució. S'han de poder parametritzar els motius de devolució que donaran lloc a una
baixa automàtica de la domiciliació.



Ha de permetre la gestió del cobrament mitjançat transferència bancària, en metàl·lic, per
datàfon, TPV i qualsevol altre sistema de pagament admès per l'Ajuntament.



La recepció de la informació corresponent a la fase IV del procediment centralitzat d’embarg
de comptes corrents, segons Q63 de la AEB, alliberarà deute que no va ser cobert per les
quantitats

retingudes,

donant

així

la

possibilitat

d’ordenar

immediatament

nous

embargaments per dites quantitats a una altra entitat.


Una vegada realitzat l’ingrés de les quantitats embargades pel procediment anterior, el
sistema ha d’aplicar automàticament els imports al deute pels quals es van emetre les
diligències d'embargament, en primer lloc s'aplicarà a costes i per la resta per antiguitat del
deute.



Tant els cobraments duplicats com els indeguts (cobrament de rebuts anul·lats o proposats
de baixa) quedaran registrats en els rebuts corresponents.



En el seu cas, es generaran automàticament per al deutor els corresponents drets de
devolució, que seran gestionats i tramitats mitjançant expedients dissenyats a tal efecte.



A petició de l’usuari o de forma automàtica, individual per una persona o un rebut, o
massivament per un conjunt d’ells, segons cada cas, ha de ser possible l’emissió de
justificants de pagament per rebut o per persona.



Cal poder consultar el deute d’un contribuent permetent la selecció d’un o varis rebuts i/o
liquidacions, mostrant i totalitzant el deute principal, el recàrrec, els interessos i les costes de
demora que corresponguin a la data de la consulta per a cadascun d’ells. Es podrà generar
un document de cobrament, individual o col·lectiu, on es mostrin aquestes dades.



El sistema oferirà informes i llistats detallats dels cobraments efectuats.

9.6.3.3


Aplaçaments i fraccionaments de pagament

L'aplicació ha de permetre tramitar les sol·licituds de fraccionament de deutes (rebuts,
liquidacions i autoliquidacions) en període voluntari o en període executiu.



Es podran realitzar simulacions del fraccionament o ajornament, així com generar un
calendari de pagaments previ a l'atorgament del fraccionament als efectes dels ingressos a
compte a realitzar durant la tramitació.



Haurà de disposar d'una tipologia d'expedient electrònic específic per als fraccionaments on
a més de seleccionar els deutes a incloure, es calculin els venciments dels terminis, el seu
import i conceptes, i l'ordre de domiciliació bancària.



Serà necessari un mòdul específic de seguiment dels fraccionaments o ajornaments
concedits.



L'aplicació ha de permetre parametritzar els fraccionaments i ajornaments d'acord amb els
criteris de concessió fixats per l'Ajuntament en quant a venciments i imports.
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Amb la signatura de l'acord de fraccionament, els deutes fraccionats s'inclouran de forma
automàtica en les remeses de domiciliació bancària.



En cas de devolució d'un venciment l'aplicació ha de permetre durant el termini que es
determini, l'emissió de cartes de pagament corresponents al venciment retornat.



D'acord amb els paràmetres determinats per l’Ajuntament, els fraccionaments o ajornaments
incomplerts es cancel·laran automàticament total o parcialment, permetent continuar la
gestió recaptadora aplicant el que disposa l'article 54 del Reglament general de recaptació,
en funció de si el deute es va fraccionar o ajornar en període voluntari o executiu, així com
l'execució de les garanties aportades.



S'ha de poder tramitar una regularització del fraccionament o ajornament concedit en els
supòsits d'anul·lació o pagament d'algun dels deutes que inclou o per pagament anticipat.



El sistema gestionarà el càlcul dels interessos en aplaçaments i fraccionaments aplicant
l’interès legal o l’interès de demora segons correspongui en funció de si s’aporta la
corresponent garantia i de la tipologia de la mateixa.



Es puguin emetre informes d’estat de situació de l’aplaçament i fraccionament concedit amb
desglossament del pagat i pendent de pagament.



Compti amb un seguiment i control en temps real del compliment dels fraccionaments
concedits.



Els deutes fraccionats o ajornats han de ser comptabilitzats segons disposa la Instrucció de
Comptabilitat per a l'Administració Local.

9.6.3.4


Devolucions d’ingrés

Les devolucions d'ingressos s'han de tramitar mitjançant expedient electrònic. Serà necessari
que permeti diferenciar entre devolucions derivades de l'aplicació de la norma del tribut i les
devolucions d'ingressos indeguts.



En els expedients de devolució d'ingressos s'ha de poder tramitar tant el reconeixement del
dret de devolució com el procediment d’execució dels drets.



La tramitació anterior s’ha de poder iniciar tant a instància de part com d’ofici. En aquest
sentit, el sistema ha d’oferir una eina que permeti la creació automàtica d’expedients de
devolució d’ingressos de tots aquells drets de devolució existents per als que encara no s’hagi
iniciat la seva tramitació.



També caldrà gestionar mitjançant aquests expedients l’execució dels drets de devolució que
neixin com a conseqüència de la resolució de reclamacions i recursos tributaris.



Les devolucions d’ingressos podran afectar, segons el cas, a la totalitat dels imports
ingressats amb anterioritat, o bé parcialment, afectant de forma proporcional a tots els
conceptes del deute o bé únicament a determinats conceptes (import principal, recàrrec,
interessos i/o costes).
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Tant des de la consulta d’un contribuent com des de la consulta d’un rebut o liquidació cal
poder visualitzar i accedir tant als drets de devolució associats com als expedients en els que
es tramitin aquests drets.



En el procediment d’execució dels drets de devolució cal poder calcular els interessos que
corresponguin en funció de la data d’ingrés, del tipus de dret de devolució i de la data de
proposta d’execució de la devolució.



El procediment d’execució de les devolucions d’ingressos inclourà la possibilitat d’executarles mitjançant el pagament per compensació del deute del destinatari de la devolució. A
aquests efectes, el sistema ha d’incloure un sistema de consulta i selecció del deute en
executiva i, opcionalment, en voluntària del contribuent.



L’execució de les devolucions ha de generar informació per a la comptabilitat i, en el seu cas,
registrar el cobrament del deute a compensar. Els drets de devolució anteriors caldrà que es
gestionin mitjançant un expedient electrònic des del que cal poder tramitar tant el
procediment de reconeixement del dret de devolució com el procediment d’execució dels
drets.



En el cas de devolucions originades per embargs excessius en comptes corrents, les
devolucions s’efectuaran en el mateix compte on es van embargar les quantitats.



Cal disposar d'un procés massiu d'execució de les devolucions acordades. Les diferents
actuacions d'aquest procés massiu han de quedar registrades en cada un dels expedients
individuals, de manera que es pugui consultar i relacionar.



En el cas que les devolucions s’hagin de fer efectives mitjançant transferències bancàries,
aquestes devolucions s’han de poder materialitzar mitjançant la generació d’un arxiu creat
segons les especificacions del quadern 34 de la AEB.

9.6.3.5


Suspensions

Cal que existeixi un sistema de control i seguiment de suspensions que permeti supervisar
en tot moment l’estat de les suspensions.



El sistema ha de deixar constància de la situació de suspensió en el rebut al que està subjecte
i l’aval o garantia, en cas de tenir-ne (tipus de garantia, import, data de presentació i data de
devolució). Així mateix quedarà gravat el motiu de la suspensió, l'expedient en el que s'ha
acordat i la data de l'acord.



L'aixecament de la suspensió ha de permetre calcular i liquidar els interessos de demora
meritats durant el període de suspensió.

9.6.3.6


Anul·lacions

L'aplicació ha de comptar amb un expedient electrònic per a la tramitació individual o
col·lectiva de les baixes de deutes, totals o parcials.



L'anul·lació d'un deute s'ha de poder acordar en un expedient de revisió (recursos en via
administrativa, execució de resolucions administratives o de sentències judicials).
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La comptabilització de les baixes haurà de ser mitjançant un procés automàtic.



L'aplicació ha de disposar d'un expedient per a la tramitació dels deutors fallits i la baixa
provisional dels deutes. Aquest expedient haurà d'estar relacionat amb l'expedient de
constrenyiment del deutor declarat fallit i haurà de preveure la rehabilitació dels crèdits.

9.6.3.7


Recursos i revisió en via administrativa

L'aplicació haurà de permetre tramitar els recursos en via administrativa mitjançant un
expedient electrònic i inclourà tant la resolució del recurs interposat com la seva execució
(anul·lació total o parcial del deute, aprovació de liquidació, reposició a voluntària, devolució
d'ingressos, etc.).



L’execució de les conseqüències tributaries indicades anteriorment, s’automatitzaran després
de la resolució del recurs.



Els expedients cal que es puguin parametritzar en funció de l'especialitat de cada
procediment de gestió tributària, recaptació o inspecció (procediments, actuacions, fases,
estats, documents, etc.).



En els expedients de revisió s'ha de poder tramitar la sol·licitud de suspensió.



Permeti la gestió massiva de propostes de resolució i altres actes administratius definits.



Ha de disposar d'un procés de seguiment i control dels recursos interposats i de la seva
situació.

9.6.3.8


Domiciliacions

El sistema ha de disposar d’una opció específica per a introduir les domiciliacions de forma
interactiva i que permeti l’expedició d’un document de confirmació per a ser signat pel
contribuent.



L'ordre de domiciliació bancària s'ha de poder realitzar pel ciutadà a través de l'oficina virtual
tributària.



Es puguin domiciliar tots els objectes tributaris d’un contribuent a un mateix compte bancari
o especificar un compte bancari diferent per a cada concepte i objecte tributari, permetent la
cerca dels documents que generen les domiciliacions.



El sistema ha de mantenir un històric de domiciliacions on s’inclogui la data de validesa, la
data de generació i l’objecte tributari associat.



Poder entrar domiciliacions amb indicació de la data a partir de quan sorgirà efecte i serà
considerada pel sistema.



S'han de poder fer domiciliacions bancàries a futur, és a dir, que els futurs objectes tributaris
tinguin associat un compte bancari.



En un únic mandat de domiciliació s'han de poder incloure diversos conceptes i objectes
tributaris.



Seguiment, control i explotació en temps real de la situació de les domiciliacions.
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Cal que el servei pugui ser realitzat pel propi ciutadà des de la Carpeta ciutadà/empresa,
apartat 9.7.16.

9.6.3.9


Comptabilitat auxiliar i integració amb l’aplicació de gestió econòmica

La confirmació de cobraments en les seves diferents modalitats, així com l’execució sobre el
deute d’altres operacions amb implicacions econòmiques (emissió de deute, cancel·lacions i
anul·lacions de deute, devolucions d’ingrés, aplaçaments i fraccionaments, pas a executiva,
etc.) generarà informació per al sistema de comptabilitat auxiliar recaptatòria que, a la
vegada, ha de proporcionar tota la informació requerida per l’aplicació de Gestió econòmica.



A més del tancament anual d’operacions a 31 de desembre de cada exercici, cal poder definir
i establir tots els tancaments parcials que es considerin oportuns.



El tancament d’un període, sigui anual o parcial, ha d’impedir el registre d’operacions, amb
repercussió comptable, amb data anterior o igual al període tancat.



A més del compte de recaptació anual, el sistema ha de proporcionar un sistema de
rendiment de comptes per a cadascun dels períodes parcials establerts i, inclús, per a un dia
concret.



En els comptes del recaptador cal oferir, tant en període voluntari, com en executiva, com de
forma agregada, el detall dels imports pendents del període anterior, càrrecs, dates i imports
pendents per al període posterior, amb el desglossament suficient que permeti la rendició de
comptes i l’anàlisi de l’evolució de deute.



A partir dels imports registrats a la comptabilitat auxiliar de recaptació, i mitjançant un
sistema altament configurable que permeti la completa adaptació al sistema de gestió
econòmica, ha de proporcionar informació suficient per a registrar al sistema els drets
reconeguts, les anul·lacions i cancel·lacions del deute per diferents motius, els cobraments,
les ordres de pagament de les devolucions, la reclassificació del deute aplaçat o fraccionat i
tots aquells moviments comptables que son reflex de la gestió tributaria i recaptatòria
realitzada, tant dels recursos propis com dels recursos dels altres ens.



Existeixi un alt grau de traçabilitat, de forma que sigui possible conèixer en tot el seu detall
l’origen de la informació amb la que s’ha generat cadascun dels moviments en el sistema de
gestió econòmica.



L'aplicació ha de tenir la màxima flexibilitat a l'hora d'acotar la informació del quadern 43.

9.6.3.10 Pla especial de pagament
Es requereix disposar del servei pel qual es permeti oferir als contribuents el pagament a
terminis de tots els deutes de venciment periòdic anual, segons el següent procediment:


Per a cada contribuent acollit al sistema de pagament a terminis, s'obrirà un expedient.



Per al càlcul inicial de l'import a pagar en cada termini es prendrà com a base l'import pagat
dels rebuts inclosos en els padrons de l'exercici anterior i de les possibles liquidacions d'altes.
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Amb la càrrega dels padrons anuals s'incorporaran de forma automàtica i massiva a cada un
dels expedients els rebuts de l'exercici corrent.



L'aplicació ha de permetre regularitzar en qualsevol moment l'import dels venciments
pendents. Aquesta regularització s'ha de poder fer de forma massiva i individual per a un
expedient concret.



El pagament dels terminis s'efectuarà mitjançant domiciliació bancària (Q19-14). Tanmateix,
ha de permetre l'emissió de cartes de pagament de cada venciment en Q60.



Ha de permetre traslladar un termini retornat als venciments pendents, bé prorratejant
l'import entre els venciments pendents o l'import total al venciment següent.



Ha de permetre parametritzar l'aplicació dels imports ingressats en cada termini.



Quan de la regularització final resulti un excés de pagament, s'hauran de poder tramitar les
devolucions d'ingressos corresponents. Si en resultés una diferència a pagar, s'emetrien les
liquidacions de forma automàtica i massiva.



L'aplicació ha de permetre parametritzar el pla especial de pagament d’acord als criteris
fixats en cada moment per l'Ajuntament. Entre d'altres: percentatge d'increment o reducció
aplicable al càlcul inicial (base), atenent a possibles variacions dels tributs; inclusió de tots els
tributs periòdics a què estigui obligat el contribuent (per defecte) o exclusió d'algun d'ells;
import mínim a partir del qual es pot acollir un contribuent al sistema de pagament a
terminis.



S'ha de poder tramitar la sol·licitud d'acolliment, renúncia o modificació del compte bancari
de càrrec tant de forma presencial com telemàtica, mitjançant actuació administrativa
automatitzada. S'indicarà al contribuent que llevat renúncia expressa, continuarà acollit al
sistema de pagament a terminis per als períodes impositius següents.



Caldrà que els servei es pugui sol·licitar mitjançant Carpeta ciutadà/empresa, en l’apartat
9.7.16.

9.6.3.11 Pagament avançat


L'aplicació ha de preveure un pla especial de pagament que consisteix en un pagament
avançat de tots els tributs periòdics a què estigui obligat el contribuent.



Aquest sistema de pagament ha de tenir les mateixes funcionalitats que el sistema de
pagament a terminis, amb la diferència que sobre els pagaments realitzats s'aplicarà el
descompte que en cada moment tingui regulat l'Ajuntament.

9.6.3.12 Recaptació executiva
9.6.3.12.1

Característiques generals

Es requereix:


Que el passi a executiva dels deutes sigui automàtic amb liquidació del recàrrec executiu.
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S'han de poder generar remeses de comunicacions d'inici del període executiu amb carta de
pagament, per a la seva disposició en seu electrònica i tramesa via postal.



Ha de comptar amb un procediment especial de cobrament de deutes d'organismes públics.
Requeriments vençut el període voluntari, compensació de deutes, requeriment de béns
patrimonials no afectes a l'ús públic, provisió de constrenyiment especial.



Ha de permetre la càrrega en executiva de deutes externs.



Ha de permetre la reposició dels deutes a període voluntari, generant de forma automàtica
una notificació amb carta de pagament.



L'expedient de constrenyiment s'ha de poder gestionar en totes les seves fases i actuacions
de forma electrònica, inclosos els procediments de derivació de responsabilitat solidària o
subsidiària i els procediments davant els successors. Totes aquestes fases hauran d'estar
automatitzades, configurant així un expedient d’executiva totalment informatitzat. Per això
comptarà amb el flux de tramitació predefinit que acompleixi els referits requeriments,
permetent la personalització d’aquell si fos necessari, per a incloure nous tràmits, situacions i
plantilles de documents a generar. El flux de tramitació d’expedients evitarà en tot moment
situacions en les que quedin elements fora d’aquest, avisant de possibles incidències per a
esmenar-les i prosseguir la tramitació sense que un expedient pugui quedar fora del flux de
tramitació i per tant, sense rebre cap actuació per a quedar desubicat.



Disposi d’opcions de tractament de relacions de rebuts o expedients per a actuacions
col·lectives, permetent la parametrització d’aquestes actuacions.



Disposi d’un exhaustiu control de termini per a evitar prescripcions.



Ha de permetre l'intercanvi d'informació, mitjançant la generació de fitxers i altres
especificacions que siguin necessaris per a l'aplicació dels convenis que tingui subscrits
l'Ajuntament o que subscrigui en un futur en matèria de gestió tributària, recaptació i
inspecció (convenis amb l'Agència estatal d'administració tributària, amb l'Agència tributària
catalana, etc.). Generarà tota la documentació i arxius necessaris per a la seva remissió a
l’AEAT o a l'ATC (o s’integrarà amb els sistemes automatitzats de què disposin aquestes per a
aquesta finalitat, lliurant-se el servei plenament operatiu a la data del projecte). Així mateix,
disposarà dels mecanismes necessaris per a processar els arxius de resultats de la gestió de
rebuts, incloent els de liquidació, deute, devolucions, aplaçaments i qualsevol altre que l’AEAT
o l'ATC puguin definir en un futur, incorporant-se al sistema tota la informació aportada per
l’AEAT i l'ATC i desencadenant-se totes les operacions corresponents degudament
documentades.



Ha de permetre la interoperabilitat completa amb el Registre central d’índexs, l'AEAT, Direcció
general de trànsit, Consell general del notariat i Col·legi de registradors.



L'aplicació ha de permetre una anàlisi en temps real de tot el pendent en executiva: per
antiguitat, per conceptes i períodes, per tipus de persona, per situació del deute, etc.
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9.6.3.13 Procediment de constrenyiment
Es requereix:


L'emissió de les provisions de constrenyiment s'ha de poder realitzar de forma massiva o
individual. En el procés massiu es generaran remeses que es posaran de forma automàtica a
disposició en la seu electrònica. Alhora s'hauran de poder generar remeses d'aquelles
provisions de constrenyiment que, a més de posar-se a disposició en seu electrònica s'hagin
de notificar per via postal.



Les notificacions de les provisions de constrenyiment també s'han de poder generar de
forma individual.



L’emissió de les notificacions de constrenyiment, així com la resta de notificacions i avisos de
pagament de la gestió d’executiva, s’integrarà amb el sistema de gestió notificacions,
aprofitant totes les funcionalitats pròpies d’aquest mòdul (els control de costes de notificació,
gestió SICER, PEE o similars d'acord amb el proveïdor postal contractat per l'Ajuntament, el
control d’adreces desconegudes, control dels intents de les notificacions en paper, control de
les notificacions electròniques, etc.).



El venciment del termini de pagament dels deutes en període voluntari, determinarà que el
sistema relacioni les vençudes i no pagades, anul·lades i/o recorregudes i emetrà les
relacions pertinents.



Hagi un filtre que avisi del pas a executiva del deute de les administracions públiques.



La provisió de constrenyiment ha de poder ser global per a tots els deutes inclosos en una
remesa corresponents a tots els deutes respecte dels quals hagi vençut el període voluntari,
per conceptes o per tipus de deute (rebuts, liquidacions o autoliquidacions). Les provisions
de constrenyiment també s'han de poder emetre de forma individual.



Una vegada vençut el termini de pagament de les provisions de constrenyiment, s'obrirà
automàticament un expedient de constrenyiment per a cada deutor o si ja en té un d'obert,
el nou deute s'acumularà de forma automàtica.



L'aplicació ha de permetre la desagregació del deute d'un expedient de constrenyiment.



Les sol·licituds d'obtenció d'informació per als embargaments s'ha de poder realitzar de
forma individual o massiva (comptes bancaris Q63, salaris, pensions, vehicles, crèdits,
immobles i altres béns).



Les diligències d’embarg s'han de poder emetre de forma individual o col·lectiva i permetrà
l’ampliació per acumulació de nou deute.



En qualsevol moment s'ha de poder generar una carta de pagament del deute de l'expedient
de constrenyiment, incloent la possibilitat de deduir embargaments realitzats i no aplicats.



El sistema implementarà la tramitació electrònica dels expedients d’embargament i
d'alienació de béns en totes les seves fases i actuacions, de forma que pugui reflectir les
diferents situacions per les quals ha passat un expedient, així com les actuacions i accions

Pàgina 154 de 334

que s’hagin executat. El circuit de tramitació ha de ser configurable per l’Ajuntament, encara
que ha de disposar d’una tramitació predefinida i adequada a la norma existent.


L'aplicació ha d'estar preparada per a la tramitació electrònica de les subhastes d'acord amb
el procediment fixat en el Reglament general de recaptació.



Les costes associades a cada actuació quedarà perfectament documentada i incorporada a
l’expedient.



Disposi de mecanismes que permetin el tractament agrupat dels expedients (emissió de
documents, canvis de situació, aplicació d’accions o operacions, etc.).



La selecció dels expedients executius podrà realitzar-se per deutor, per successor o
responsable, si hi és, per situació d’expedient, per darrera acció realitzada, etc.



En cada expedient executiu quedarà reflectit l’import total de l’expedient i els imports cobrats
totals per embarg de cada tipus de béns. En els béns objecte d’embarg (comptes corrents,
devolucions fiscals, sous i salaris, etc.) apareixeran amb el desglossament dels imports
embargats i les dates de cobrament per cada objecte embargat.



En cada expedient executiu es podran visualitzar els documents que tingui associats a cada
actuació i les seves notificacions.



Permetrà almenys dos tipus d’expedients executius: per deutes tributaris i no tributaris
(multes o sancions).



En els expedients executius es desglossaran els interessats relacionats amb l’expedient i el
tipus de relació, i ha de permetre la visualització d’altres expedients associats o relacionats
(ajornaments/fraccionaments, recursos, derivacions de responsabilitat, successions, etc.).



En cada rebut i en l’expedient executiu cal que existeixi un camp de control amb la data de
prescripció, que s’anirà actualitzant segons les actuacions realitzades.



Sigui possible llistar els rebuts i expedients executius on la data de prescripció estigui
compresa en un període de temps concret.



Qualsevol acció sobre expedients d’executiva que afecti als rebuts o liquidacions relacionades
ha de ser contemplada a l’hora d’actuar sobre aquests i a l’inrevés: actuacions sobre rebuts
que puguin afectar a la tramitació de l’expedient relacionat han de veure’s reflectides en
aquest.

9.6.3.14 Embargament de béns
Es requereix:


Tots els embargaments s'han de poder tramitar electrònicament en totes les seves fases i
actuacions.



Els embargaments de comptes bancaris s'han de poder realitzar seguint el model centralitzat
Q63 de AEB/CECA. L'intercanvi de fitxers s'ha de poder realitzar mitjançant la plataforma
EDITRAN.



Així mateix, l'aplicació permetrà la generació i tramitació de diligències d'embargament
individualitzades.
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Per a l’embarg de sous, salaris i pensions s’obtindrà informació de la Tresoreria general de la
seguretat social, del Institut nacional de la seguretat social i altres entitats mitjançant
descàrrega d’arxius o per serveis web (disponibles o que es puguin disposar a futur, cas en
que l’adjudicatari caldrà que ho integri i ho lliuri plenament operatiu i sense cap cost
addicional per a l’Ajuntament).



L'aplicació ha de permetre parametritzar un arbre d'actuacions comunes i/o específiques per
als diferents procediments d'embarg.



Existeixi un flux de treball que determini les pautes a seguir durant el procediment d’embarg
i que permeti per a cada expedient portar el control de la seva tramitació.



La tramitació de l'embarg d'immobles ha de comprendre totes les seves fases i permetre la
generació de tots els documents necessaris per a la tramitació, bolcant de manera
automàtica totes les dades que constin en l'aplicació (dades del deutor, del bé embargat,
deute, etc.).



El sistema obtindrà dades de l’aplicació de gestió cadastral que identifiqui els béns immobles
que son propietat del deutor (referència cadastral, número fix, situació, etc.) indicant el
percentatge de propietat i les dades d’altres copropietaris.



Es disposi de mecanismes per a sol·licitar informació al Registre de la propietat, i capacitat
per a guardar tota la informació intercanviada en aquest procediment. Haurà de ser
interoperable i permetre la càrrega automàtica de la informació provinent dels Registres de
la propietat.



S'han de poder realitzar totes les actuacions anteriors, simultànies i posteriors al
procediment d'alienació de béns regulades en el Reglament general de recaptació.



El sistema obtingui les dades de l’aplicació de gestió tributaria i de la Direcció general de
trànsit que identifiqui els béns mobles/vehicles que son propietat del deutor, la identificació
dels mateixos (matrícula, marca, model, tipus, color, bastidor, cilindrada, etc.), percentatge de
propietat i les dades d’altres copropietaris.



L'aplicació ha de permetre fer un seguiment i control en temps real de tots els
embargaments realitzats, de la seva situació i resultats.



S’integri el sistema d’embargament de devolucions tributaries de l’AEAT (model 996),
generarà la documentació i arxius necessaris per a la remissió a l’AEAT (o s’integrarà amb els
futurs mitjans alternatius de comunicació que posi a disposició l’AEAT, sense cap cost
addicional per a l’Ajuntament) i disposarà dels mecanismes necessaris per a processar els
resultats de la seva gestió, incorporant-se al sistema de tota la informació aportada per
l’AEAT, i originant totes les operacions corresponents degudament documentades.
Es disposarà d’un procés automàtic per a incorporar al sistema els cobraments realitzats a
partir de l’arxiu AEB Q43 corresponent al compte bancari en el que es realitzin els
abonaments d’embarg executats.



Es pugui realitzar un seguiment de l’expedient a efectes de l’embarg d’altres béns o fins a la
proposta de declaració de fallit.
Pàgina 156 de 334



Permeti el modelat de qualsevol altre tipus d’embargament segons normativa.

9.6.3.15 Successions i derivacions de responsabilitat
Es requereix:


L'aplicació ha de permetre tramitar els procediments de derivació de responsabilitat
subsidiària i solidària i el procediment davant successors de persones físiques (hereus o
legataris) o de persones jurídiques (socis, partícips o cotitulars d'una societat o entitat, o
destinataris dels béns i drets d'una fundació).



En tot moment els expedients iniciats i tramitats amb els responsables i successors estaran
relacionats amb l'expedient del deutor principal.



Haurà de disposar de diferents circuits en funció del tipus de responsabilitat: solidària o
subsidiària; i per als procediments davant successors de persones físiques o jurídiques.



L'aplicació ha de permetre que un mateix deute es pugui derivar o reclamar a diversos
responsables o successors. La reclamació del deute serà, segons els cas, d'un percentatge o
si és d’una responsabilitat solidària, de la totalitat.



En aquest darrer supòsit, l'aplicació ha de preveure que el pagament del deute per part d'un
dels responsables cancel·li automàticament el deute derivat.



El sistema estigui integrat amb el mòdul de padró i les dades enviades per l’INE que puguin
afectar al deute, generant-se expedients de derivació o successió, segons correspongui.

9.6.3.16 Gestió de depuracions de deutes per antiguitat i eficàcia de gestió
Es requereix:


L'aplicació ha de permetre extreure de forma automàtica dades dels deutes amb tota la
informació associada: any de càrrec, notificacions, expedients de gestió, inspecció i de
constrenyiment, import, concepte, situació, etc.



Una vegada obtinguda la informació s'ha de poder tramitar un expedient electrònic amb
incorporació automàtica dels deutes seleccionats, proposant la baixa i fins a la seva
aprovació i comptabilització.

9.6.3.17 Gestió de fallits
Es requereix:


L'aplicació ha de permetre fer una explotació de les actuacions realitzades en tots els
expedients de constrenyiment, als efectes de determinar deutors susceptibles de ser
declarats fallits.



L'expedient de declaració del deutor fallit i de crèdits incobrables s'ha de poder generar des
del mateix expedient de constrenyiment.



L'expedient de declaració de fallits preveurà un sub-circuit per als casos en que procedeixi
iniciar un procediment de derivació de responsabilitat.
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Ha de comptar amb un procediment de rehabilitació de fallits i dels deutes declarats
provisionalment incobrables.



Ha de comptar amb un seguiment i control real de tots els possibles deutors fallits, els
declarats fallits, les rehabilitacions de fallits i deutes rehabilitats o amb possibilitat de
rehabilitació.

9.6.3.18 Gestió de concursos de creditors


L'aplicació ha de disposar d'un mòdul per a la tramitació electrònica, seguiment i control dels
deutors en concurs de creditors.



Ha de permetre classificar els deutes en funció de la data de declaració del concurs: deutes
concursals o deutes contra la massa. Dintre dels concursals (amb privilegi especial, amb
privilegi general, ordinaris, subordinats). Així com preveure la inclusió dels crèdits
contingents.



S'han de poder generar tots els documents necessaris per a la certificació, comunicació de
crèdits i altres que el procediment requereixi, de forma automàtica, amb les dades dels
deutes.



Amb la càrrega de nous deutes, s'han de poder generar les comunicacions i notificacions per
a requerir el pagament del deute.



Ha de permetre un seguiment i control en temps real de tots els deutors en situació de
concurs.

9.6.3.19 Sistema de generació de liquidacions/autoliquidacions i rebuts des de sistemes i
aplicacions externes
L’Ajuntament disposa d’altres sistemes que ajuden a la gestió de diferents serveis, i alguns
d’aquests es basen amb el cobrament de taxes i preus públics. Atès que poden ser sistemes que
poden no estar integrats amb els sistemes objecte del present plec, cal garantir mecanismes que
possibilitin la generació de liquidacions/autoliquidacions i/o rebuts i que aquests es puguin posar
a disposició del contribuent, mitjançant:


Carpeta ciutadà/empresa o Oficina virtual tributaria, documents de cobrament i que es
permeti el seu pagament on-line.



Generar els documents/tríptics corresponents per part de l’Ajuntament

Es requereix:


Es disposi d’un procés d’importació, mitjançant càrrega d’arxius de text pla en format XML,
CSV,

TXT

que

permeti

generar,

de

forma

provisional

o

definitiva,

liquidacions,

autoliquidacions i rebuts, identificant contribuents, fet imposable, concepte/s, import,
possible domiciliació bancària, i altres dades que es requereixin per a la correcta creació.


Es lliuri API oberta i estàndard que permeti la ingesta per part d’altres sistemes externs,
liquidacions/autoliquidacions des d’aplicacions i serveis externs i que permeti la posterior
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aprovació de forma massiva (com per exemple, inscripcions a cursos i activitats, quotes
generades en sistemes externs, etc.).


Opcionalment, poder parametritzar actuacions per defecte del sistema de càrrega per a
actuacions automàtiques davant possibles incidències. Caldrà poder indicar accions d’alta
automàtica o sol·licitud d’intervenció de l’usuari o cancel·lació del procés en casos com:
o

Tercers que no existeixin al nucli de tercers.

o

Domicilis que no existeixin al nucli de territori.

o

Altres.

L’Adjudicatari documentarà els mecanismes amb els diccionaris de dades necessaris per a la
correcta entrada de dades. El procés informarà, en tot cas, dels registres processats, avisos en
cas d’incidències en la càrrega, motius, etc. que permetin solucionar les incidències.
9.6.3.20 Sancions de trànsit
La gestió de les sancions de trànsit actualment està delegada a l’Organisme autònom de
recaptació de la Diputació de Tarragona, tanmateix si l’Ajuntament decideix recuperar la gestió
d’aquestes sancions durant la durada del contracte es requereix:


Es disposi d’un mòdul orientat a processos massius desatesos per a agilitzar al màxim les
diferents fases del procediment sancionador.



Gestioni el cicle complet de tramitació d’aquestes sancions.



La imposició de denúncies es podrà realitzar amb un dispositiu mòbil, amb possibilitat de
connectar mitjançant serveis web a l’ATEX per a la recuperació de dades del titular del
vehicle.



La gravació dels butlletins de denúncia s’ha de poder realitzar de forma diferida (mitjançant
càrrega d’arxius).



Es generarà un número d’expedient per a cada denúncia.



Es calcularà i actualitzarà la data de prescripció i de caducitat en funció de les actuacions
realitzades.



Gestioni talonaris i permeti assignar-los a agents.



Permeti processar el cobrament de butlletins de denúncia mitjançant format Q60 en
modalitat 2 i 3.



Estigui integrat amb la gestió de persones i amb el padró de vehicles municipal.



Que tots els documents que generi l’aplicació quedin vinculats electrònicament a l’expedient
(inclosa la digitalització dels butlletins de denúncia).



Estigui integrat amb el mòdul de recaptació als efectes de l’actualització de l’estat de
cobrament de sancions.



Suporti percentatges de descompte en l’import de la sanció.



Porti el control dels terminis per a evitar prescripcions.



Pugui obtenir informació de la DGT en processos individuals (per expedient) o massius
mitjançant consultes a l’ATEX.
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Generi de forma automàtica edictes per la publicació al TESTRA (tauler edictal de sancions de
trànsit).



Permetrà la notificació electrònica mitjançant notificació a la direcció electrònica vial (DEV),
així com els mitjans descrits en el mòdul de notificacions.



Gestioni al·legacions i recursos podent personalitzar cada document.



S’integri amb el sistema de firma electrònica en tot el procediment sancionador.



Generi l’arxiu de punts, i s’integri si està disponible el servei o l’API, per a la comunicació a la
DGT de forma automàtica.



Disposi d’informes agrupats de l’estat de gestió de les sancions de trànsit i altres sancions
administratives.



Cal poder controlar la reincidència per a poder aplicar increments dels imports de denúncies,
conforme a la normativa vigent.



Quadre de comandament per a conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les
denúncies.



Possibilitat de geolocalització dels llocs d’imposició de les denúncies sobre el SIG municipal i
de forma alternativa sobre Google Maps.



S’integri en tots aquells mètodes i serveis web disponibles per part de la DGT per tal de poder
disposar de la màxima automatització i interoperabilitat, tant per a titulars de vehicles, punts,
etc. Tots aquells que hi hagi disponibles fins a la posada en marxa del mòdul, així com els
possibles futurs que puguin alliberar-se des d’ens supramunicipals, autonòmics i estatals
vinculats al procediment de sancions de trànsit.

9.6.3.21 Sistema de seguiment, control i d’ajuda a la presa de decisions (BI)
En línia amb els altres àmbits de gestió anteriors, amb l’objectiu d’assumir un sistema
d’indicadors de gestió i una metodologia de quadres de comandament, cal que la solució
proporcioni un sistema d’informació d’ajuda a la presa de decisions per a la gestió, recaptació i
inspecció dels ingressos municipals
Serà requisit que l’aplicació compti amb un quadre de comandament que permeti obtenir
informació sobre el funcionament de l’organització i fer l’anàlisi instantani als responsables en un
format intuïtiu i eficaç.
Aquest requeriment caldrà que es faci possible mitjançant el component comú detallat en
l’apartat 9.9.
9.6.3.22 Gestió de notificacions
Es requereix que la solució de gestió d’ingressos, recaptació i inspecció permeti una gestió de les
notificacions tributaries que caldrà que es dugui a terme mitjançant un únic mòdul de gestió de
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notificacions (tributaries o no) que es lliuri com a solució única i comuna i que es detalla dins la
plataforma integral de tramitació electrònica, apartat 9.7.22.
Caldrà que disposi d’integració amb el sistema SICER (Correos), PEE o servei correu postal amb
retorn digitalitzat de que disposi l’Ajuntament en les seves diferents modalitats. L’adjudicatari
garantirà les adaptacions davant possibles canvis en el servei de correu postal digitalitzat que
l’Ajuntament pugui disposar per a garantir l’intercanvi d’informació.
9.6.3.23 Requeriments d’Integració
Es requereix que la gestió tributària i recaptació estigui plenament integrada i interoperable amb
els diferents components i/o mòduls, serà claus en mà i per tant es lliurarà plenament operativa,
tant en l’entorn de preproducció com en l’entorn en producció:
9.6.3.23.1


Persones i territori

Integrat amb la base de dades de persones i territori del nucli comú, així com els documents
emmagatzemats al sistema de gestió documental proporcionat.



Tingui present la possible existència de cotitulars per als objectes tributaris associats a una
liquidació i/o rebut, possibilitant l’emissió de deute segons coeficients de titularitat i emissió
d’informes on es pugui escollir el titular al que va destinat. Aquesta possibilitat ha d’existir
per a tots els rebuts que tinguin establerta la possibilitat de cotitularitat en els seus objectes
tributaris.



Conforme normativa vigent el sistema mantindrà un registre de representants, tant per a
subjectes passius nacionals com per a estrangers, que permeti realitzar les gestions
oportunes mitjançant aquesta figura, sense menystenir les actuacions que puguin realitzar-se
sobre els titulars dels drets o obligacions originals.



Possibilitat de classificació i gestió de tipus d’adreces (fiscal, padró habitants, etc.), de zones
de recaptació i de tercers (fallits, concurs de creditors, administracions públiques, grans
deutors, etc.).



Es proporcionarà un sistema de manteniment de domiciliacions bancàries, permetent la
gestió de cotitularitats, contemplant l’intercanvi d’arxius segons la norma Q19-14 SEPA i
aplicables, i la càrrega massiva d’arxius de devolucions així com el cobrament dels rebuts no
retornats.

9.6.3.23.2

Portafirmes

Cal que estigui integrat amb el sistema de portafirmes corporatiu i únic, permetent la firma amb
segell d’òrgan en els tràmits que així es contemplin i per tant afavorir l’actuació administrativa
automatitzada. Els signadors disposaran d’accés a la resta de dades i documents de l’expedient a
mode consulta.
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9.6.3.23.3

Gestió econòmica - sistema comptable

Ha d’implementar la integració plena entre el sistema de gestió de comptes de recaptació i el
sistema de gestió comptable, permetent la comptabilització automàtica de tots i cadascuns dels
actes administratius de naturalesa tributaria.
Així mateix ha de permetre la comptabilització dels ajornaments i fraccionaments segons preveu
la norma i la conciliació periòdica entre la informació recaptatòria i la comptable.
9.6.3.23.4

Informació geogràfica (SIG)

Caldrà que disposi dels components i elements per tal que es puguin georeferenciar els objectes
tributaris susceptibles de ser representats a territori mitjançant visors específics d’informació
geogràfica. Permetrà la crida a widgets del SIG Municipal per a geolocalitzar l’objecte i recollir les
coordenades així com també permetrà obtenir-les directament pel nucli d’adreces.
Així mateix, s’implementaran a l’aplicació tots aquells punts d’integració amb API’s/serveis web
que posin a disposició dels ens públics la Direcció general de cadastre (DGC) així com el propi
sistema d’informació geogràfica municipal.
9.6.3.23.5

Organització i seguretat

Cal poder establir permisos adequats per a cada usuari, segons el seu rol d’accés definit en el
mòdul de gestió d’organització i seguretat, podent establir-se permisos des d’un nivell global,
com l’accés bàsic o els diferents mòduls que conformen el sistema, fins a un nivell de detall tal
com la modificació d’un camp concret a un objecte del sistema.
9.6.3.23.6


Gestió documental

El sistema de gestió documental proporcionat permetrà associar en qualsevol moment
documentació generada pel propi sistema o aportada per les parts (digitalitzada mitjançant
PDF i formats usats i poder obtenir còpia autèntica).



Des del detall d’un tercer, poder accedir a tota la seva documentació relacionada de forma
fàcil i intuïtiva.



La gestió documental ha de ser el més transparent possible vers l’usuari, de forma que totes
les metadades que s’hagin introduït al sistema no tinguin que ser novament aportades al
gestor documental, sinó que aquest les obtingui de forma automatitzada i seguint uns criteris
configurables per l’equip d’administració.



Utilitzarà el repositori documental únic de la solució.
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9.6.3.24 Comunicacions i intercanvi d’informació per mitjans electrònics
9.6.3.24.1

Comunicacions, integracions i interoperabilitat amb ens externs

Es requereix que el sistema implementi comunicacions automatitzades mitjançant serveis web o
API’s habilitades (veure punt d’interoperabilitat) o comunicació mitjançant arxius d’intercanvi,
segons formats publicats, amb altres administracions, col·legis professionals o altres entitats
públiques o privades, entre altres:


Direcció general de trànsit (DGT).



Acreditació telemàtica impost municipal de vehicles (ATMV).



Tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA).



Tauler edictal únic (BOE TEU).



Agència estatal d’administració tributaria.



Agencia tributaria catalana.



Direcció general de cadastre.



Tresoreria general de la seguretat social.



Serveis d’intermediació VIA OBERTA del Consorci AOC, com a mínim:
o

Títol de família nombrosa.

o

Discapacitats.

o

Altres que siguin oferts per l’AOC i siguin d’interès per a la gestió dels ingressos
municipals.



Direcció general del registro y del notariado (ANCERT i altres).



Plataforma Editran.



Registre de la propietat.



Col·legi de gestors administratius (Plataforma A9, entre d’altres).



Organisme autònom de recaptació de la Diputació de Tarragona.

Les integracions amb altres administracions es lliuraran plenament operatives a mode claus en
mà, tant en l’entorn de preproducció com en l’entorn de producció.
9.6.3.24.2

Comunicacions bancàries

Es requereix que:


El sistema sigui capaç de generar, a partir d’agrupacions de rebuts, els arxius de
comunicacions i intercanvi d’informació amb les entitats bancàries, i igualment podrà
carregar tota la informació emesa per part d’aquestes relativa als diferents procediments:
o

Emissió d’arxius de cobraments directes (domiciliacions): Q19-14 SEPA XML de
l’Associació espanyola de banca (AEB).

o

Arxius de cobrament directes per a empreses, format B2B: Q19-44 SEPA XML de l’AEB.

o

Comunicació de dades informatives de les entitats als ordenants de cobraments directes:
Q72 SEPA de la AEB.

o

Informació normalitzada de compte corrent: Q43 de la AEB.
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o

Procediment d’embargs de comptes corrents: Q63 de la AEB.

o

Recaptació de tributs i altres ingressos municipals: Q60 de la AEB en totes les seves
modalitats.



El sistema ha d’estar al dia de les actualitzacions en els formats i versions dels quaderns
bancaris de la AEB, permetent la càrrega o emissió d’arxius en versions anteriors en el cas
que això fos necessari. Així mateix, no sols es necessària l’actualització dels formats indicats
sinó que el sistema cal que incorpori aquells nous formats de quaderns bancaris que puguin
afectar a la gestió tributaria i recaptació municipal de l’Ajuntament d’Amposta i que puguin
aparèixer durant la durada del contracte sense que això representi cap cost per a
l’Ajuntament d’Amposta.

9.6.3.24.3

Comunicacions electròniques amb contribuents

Es requereix que:


El sistema sigui capaç de generar, individualment o massivament a partir d’agrupacions de
contribuents, d’agrupacions de rebuts, d’objectes tributaris, etc., comunicacions per mitjans
electrònics (correu electrònic, SMS, etc.) per a usos específics com informació de períodes de
pagament de padrons, recordatoris de fi de terminis de pagament als qui no ho hagin fet,
informació sobre canvis en la gestió de tributs, etc.



Les comunicacions enviades, puguin quedar emmagatzemades a mode d’evidència.



El sistema d’enviament podrà ser des de la mateixa solució o es podrà integrar amb
plataformes de tercers (tipus mailchimp, plataformes de SMS, etc.).

9.6.4 Serveis d’administració electrònica – Carpeta ciutadà
Amb la voluntat de la màxima obertura de l’administració i de promoure al màxim els serveis
públics electrònics i que a més siguin serveis digitals extrem-extrem, es requereix que el ciutadà
pugui tenir accés telemàtic a les funcions bàsiques de gestió de la recaptació, tal i com estableix la
norma vigent, en concret la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tant, els requeriments funcionals i tècnics, es detallen en la Carpeta ciutadà/empresa, integrada
en la seu electrònica, apartat 9.7.16.

9.6.5 Inspeccions i sancions tributaries
9.6.5.1

Requeriments normatius

La solució proposada pel licitador caldrà que acompleixi, a més de la normativa administrativa
general, específicament, la següent normativa:
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Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL).



Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT).



Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament general de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les
normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs (RGAT).



Reial decret 2063/2004, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general del règim
sancionador tributari (RGRST).



Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament general de
desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió
en via administrativa (RGRVA).



Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el reglament general de recaptació
(RGR).



Les ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Amposta.

Així mateix, l’adjudicatari es compromet a que la solució lliurada s’adequarà a la norma, en temps
i forma, vigent en cada moment, així com als convenis que l’Ajuntament pugui subscriure amb
altres administracions públiques i formats i integracions per a l’intercanvi d’informació amb altres
agents i administracions, durant l’execució del contracte.
La solució proposada pel licitador caldrà que garanteixi el caràcter reservat de les dades amb
transcendència tributària en la forma prevista en l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, tant intra com extra Ajuntament.
9.6.5.2

Abast

Es requereix que la plataforma disposi d’un sistema que permeti la gestió dels expedients
electrònics del procediment d’inspecció tributària, de les actuacions d’obtenció d’informació per
part de la inspecció de tributs, del procediment sancionador tributari derivat d’actuacions de la
inspecció de tributs, així com del recurs de reposició i dels procediments especials de revisió en
via administrativa en relació amb actes tributaris de la inspecció de tributs.
Cal que els diferents mòduls s’integrin amb la resta de mòduls de gestió tributària i recaptació,
amb persones, territori, gestió econòmica-comptabilitat, sistema d’informació geogràfica i la
resta de mòduls que incorporin informació amb transcendència tributària.
Cal que els diferents mòduls s’integrin amb el sistema de firma electrònica, portafirmes, firma
biomètrica, gestió de notificacions i registre d’entrada i sortida de documents, components de
l’apartat 9.7.
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9.6.5.3

Inspeccions tributàries

9.6.5.3.1

Gestió de plans d’inspecció

El Pla o els Plans parcials d’inspecció formen part del Pla de control tributari.
La solució cal que incorpori:


Un sistema per a l’aprovació i gestió de plans d’inspecció per programes d’actuació.



Eines per a l’explotació d'informació tributària i no tributària, interna i externa, per tal
d'identificar fets imposables de qualsevol tribut municipal i verificar la seva tributació.



Detectades situacions de no tributació total o parcial, les eines de selecció han de permetre
(facilitant la màxima automatització del procés prèviament parametritzat) excloure com a
candidats a pla d’inspecció situacions tals com no subjecció, exempció o liquidació antieconòmica.
El resultat d’aquestes actuacions haurà de poder ser explotat a efectes de consultes i
informes i a efectes de control.

Determinat el llistat de candidats, la seva inclusió en el pla d’inspecció i en el programa
corresponent es realitzarà de forma individualitzada. Format informe-proposta de resolució i
resolució-decret. Aquest document inclourà l’assignació de l’expedient.
El sistema de gestió de plans d’inspecció permetrà el control d’obertura (automàtica o manual)
d’expedients atenent a criteris com ara el risc de prescripció o altres que es determinin en el pla
aprovat.
9.6.5.3.2

Gestió del procediment d’inspecció – Inici i instrucció

Es requereix que:


Permeti la màxima automatització del procediment amb la incorporació de plantilles, mòdul
de

càlcul

de

liquidacions

(quotes

tributàries,

interessos

de

demora

i

recàrrec

d’extemporaneïtat si fos procedent). L’edició de documents seguirà el format WordLibreOffice (text, taules, imatges, etc.) o similars. L’extensió dels documents permetrà la
incorporació dels models actuals.


El procediment inspector podrà afectar a diferents tributs i períodes i tenir abast general o
parcial.



Permeti, al menys, la formalització i tramitació de comunicacions dels articles 99.7 de la LGT i
97 del RGAT, diligències dels articles 99.7 de la LGT i 98 i 99 del RGAT, actes dels articles 143,
144 i 153 a 157 de la LGT i 185 a 188 del RGAT i informes dels articles 99.7, 157.2 i 158 de la
LGT i 100, 188.2 i 189.4 del RGAT.



Permeti gestionar la notificació de l’inici del procediment d’inspecció mitjançant comunicació i
mitjançant diligència de personació. El detall de l’expedient mostrarà la data de notificació.

Pàgina 166 de 334



La documentació aportada per la persona interessada i les seves manifestacions es recolliran
en diligència. També la incorporació de documentació per a la inspecció. El detall de
l’expedient mostrarà la data de formalització (inclou signatures) d’aquests documents.



S’acompleixi amb la previsió de l’article 155.3 de la LGT i permetrà la màxima automatització
del procés amb la incorporació de plantilles i recuperació d’informació del procediment
d’inspecció. Format informe-proposta de resolució i resolució-decret.



La posada de manifest de l’expedient i l’inici del tràmit d’audiència previ a la signatura d’actes
es podrà notificar en diligència o mitjançant comunicació i incorporarà l’índex de tots els
documents que han de constituir l’antecedent de la proposta de regularització.



El detall de l’expedient mostrarà la data de notificació de l’inici del tràmit d’audiència previ a
la signatura d’actes, la seva finalització o renúncia i la presentació d’al·legacions.



L’accés a l’expedient i la formulació d’al·legacions en el tràmit d’audiència previ a la
signatura d’actes constituirà un tràmit diferenciat en el catàleg de tràmits de la seu
electrònica de l’Ajuntament.



Permeti formalitzar una única acta per concepte tributari amb independència del número de
períodes de liquidació objecte de regularització.



Incorpori la possibilitat de liquidar en la mateixa acta quotes tributàries de diferents períodes
a ingressar o a retornar i la compensació entre elles. El càlcul d’interessos de demora (en la
forma prevista per l’article 191 del RGAT) es realitzarà per període de liquidació, compensantse en una mateixa acta aquells que resultin a ingressar i aquells que resultin a pagar. També
permetrà la devolució de recàrrecs d’extemporaneïtat ingressats de forma indeguda i els
interessos de demora que corresponguin, que seran compensables amb els anteriors. El
sistema permetrà liquidar per diferencies considerant quantitats ingressades anteriorment
en concepte de liquidació o autoliquidació pel mateix concepte i període.



El detall de l’expedient mostrarà la data de notificació de les actes i els informes preceptius i
la presentació d’al·legacions a l’acta de disconformitat.



La formulació d’al·legacions posteriors a la notificació d’una acta de disconformitat
constituirà un tràmit diferenciat en el catàleg de tràmits de la seu electrònica de
l’Ajuntament.



Per altra part, cal preveure la necessitat que les tasques d’inspecció es puguin realitzar a la
via pública i, per tant, la solució proposada pel licitador ha de ser totalment oberta, integrable
i interoperable en ambdós sentits, per tal que mitjançant una solució en mobilitat, permeti a
la inspecció, tant accedir a la informació com enregistrar les seves actuacions formalitzant
diligències de constància de fets i firmant-les amb la persona interessada, si escau.



L’adjudicatari lliuri una solució mòbil integrada amb el sistema de signatura biomètrica que
permeti les actuacions inspectores des de smartphones i/o tauletes i en mobilitat, segons
apartat 9.7.24.



La solució aportada pel licitador incorporarà la formalització d’un informe en els supòsits de
l’article 189.4 del RGAT.
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El sistema ha de permetre la generació d’un índex dels antecedents que han de fonamentar
la resolució. Incorporarà els documents de l’índex generat en la posada de manifest de
l’expedient i inici de tràmit d’audiència, el document de posada de manifest de l’expedient i
inici de tràmit d’audiència, les al·legacions en tràmit d’audiència i les actes i informes
formalitzats.

9.6.5.3.3

Gestió del procediment d’inspecció – Resolució tàcita i resolució expressa del
procediment

Cal que l’aplicació acompleixi amb el articles 155, 156 i 157 de la LGT i els articles 185 a 188,
189.4, 190 i 191 del RGAT i permetrà la màxima automatització del procés amb la incorporació de
plantilles i recuperació de textos de comunicacions, diligències, actes i informes de l’expedient.
a) Resolució tàcita del procediment d’inspecció.
La signatura d’una acta de conformitat (i en el mateix sentit d’un acta amb acord, sens
perjudici de les seves especialitats, principalment, en matèria de sancions) per la persona
funcionària i la persona interessada, ha de desencadenar els efectes econòmics (generació
de liquidació per quota tributària, interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat) i
l’emissió del document d’ingrés (carta de pagament), si escau. El sistema ha de permetre la
modificació o substitució dels efectes econòmics anteriors si l’òrgan competent per a liquidar
fa ús de la previsió dels articles 156.3 de la LGT i 187 del RGAT.
El sistema també ha de preveure la possibilitat de manifestar conformitat expressa a la
proposta de regularització i de liquidació en compareixença en seu electrònica a efectes de la
tramitació de l’acta en conformitat, desencadenant els efectes econòmics (generació de
liquidació per quota tributària, interessos de demora i recàrrec d’extemporaneïtat) i l’emissió
del document d’ingrés (carta de pagament), si escau, en aquest moment. La conformitat
expressa ha de quedar registrada en la pròpia acta segons preveu l’article 156.2 de la LGT.
La manifestació de conformitat expressa amb la proposta de regularització i liquidació
que conté una acta a efectes de la seva tramitació en conformitat constituirà un tràmit
diferenciat en el catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Signada una acta de conformitat (o manifestada la conformitat expressa en compareixença
en seu electrònica), el sistema ha de permetre generar automàticament (amb possibilitat de
control manual) l’edició de documents per a l’aprovació interna de la liquidació. Format
informe-proposta de resolució i resolució-decret.
b) Resolució expressa del procediment d’inspecció:
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El sistema ha de permetre la màxima automatització amb la incorporació de plantilles i
recuperació d’informació de l’acta signada en disconformitat i de l’informe que amplia el seu
contingut, de l’acord de rectificació d’una acta amb acord o de conformitat, o de l’informe
emès a efectes de l’article 189.4 del RGAT. Format informe-proposta de resolució, resoluciódecret, notificació de la resolució. La signatura de la resolució-decret desencadenarà els
efectes econòmics (generació de liquidació per quota tributària, interessos de demora i
recàrrec d’extemporaneïtat) i l’emissió del document d’ingrés (carta de pagament), si escau,
que s’incorporarà a la notificació de la resolució.
La solució aportada haurà d’incloure la possibilitat d’actualitzar el càlcul d’interessos de
demora en funció de la data de signatura electrònica de la resolució-decret.
Conformitat expressa amb la proposta de regularització i liquidació d’una acta de
disconformitat i amb la proposta que conté l’acord de rectificació dels articles 156.3 de la LGT
i 187.3 del RGAT.
Abans que es dicti l’acte administratiu de liquidació, el sistema ha de permetre registrar la
conformitat expressa amb la proposta de regularització i liquidació que conté una acta de
disconformitat degudament notificada a efectes de reducció de les sancions que siguin
procedents. Igualment, ha de permetre registrar la conformitat amb la proposta que conté
l’acord de rectificació. El detall de l’expedient mostrarà aquestes conformitats.
La manifestació de la conformitat expressa amb la proposta de regularització i
liquidació que conté una acta de disconformitat degudament notificada a efectes de
reducció de les sancions que siguin procedents, constituirà un tràmit diferenciat en el
catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.
La manifestació de la conformitat expressa amb la proposta de rectificació d’una acta
de conformitat a efectes de reducció de les sancions que siguin procedents, constituirà
un tràmit diferenciat en el catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.
El sistema ha de permetre la generació d’un índex que inclogui l’índex de remissió per a
resolució, les al·legacions realitzades a la proposta de regularització i liquidació de les actes
de disconformitat, els acords de liquidació, els acords d’aprovació de liquidacions derivades
d’actes amb acord o signades en conformitat, i els acords a què fan referència l’article 156.3
de la LGT i l’article 187.3 del RGAT.
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9.6.5.3.4

Actuacions d’obtenció d’informació amb transcendència tributària

Es requereix que la plataforma disposi d’un sistema que permeti la gestió dels expedients
electrònics de les actuacions d’obtenció d’informació per part de la inspecció de tributs.
La solució aportada pel licitador haurà de contemplar la realització de les actuacions previstes
pels articles 93 a 95 de la LGT i els articles 55 a 58 del RGRST i permetrà la màxima
automatització del procés amb la incorporació de plantilles i recuperació d’informació de
diferents mòduls (com ara, identificació de notari i número de protocol del registre de
transmissions) o d’informació de procedència externa.
A nivell documental, incorporarà comunicacions de l’article 97 del RGAT (en les quals es
formularà el requeriment -i la seva reiteració si escau- o la sol·licitud d’informació amb format
informe-proposta de resolució, resolució-decret i notificació de la resolució) i diligències dels
articles 98 i 99 del RGAT.
La contestació al requeriment o sol·licitud d’informació constituirà un tràmit diferenciat
en el catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.
La solució aportada pel licitador incorporarà la possibilitat de realitzar actuacions d’obtenció
d’informació individualitzades o de forma massiva segons paràmetres fixats per la inspecció, així
com la possibilitat d’obrir aquests expedients com a actuació aïllada o des d’un expedient
electrònic del procediment inspector, al que quedaran automàticament vinculats i en el qual
s’integraran els documents que els conformin (requeriment i la seva reiteració, sol·licitud,
documentació-informació aportada), sens perjudici de la seva existència individualitzada.
El sistema permetrà l'emmagatzematge de la documentació-informació aportada en arxius d’alta
capacitat i en formats d’us generalitzat.
El sistema ha de permetre la reiteració del requeriment o sol·licitud dins del mateix expedient.
Així mateix, cal preveure la necessitat que les tasques d’inspecció es puguin realitzar a la via
pública i, per tant, la solució proposada pel licitador ha de ser totalment oberta, integrable i
interoperable en ambdós sentits per tal que mitjançant una solució en mobilitat permeti a la
inspecció tant accedir a la informació com enregistrar les seves actuacions formalitzant
diligències de constància de fets i firmant-les amb la persona interessada, si escau.
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Per tant, el licitador lliurarà una solució mòbil integrada amb el sistema de signatura biomètrica
que permeti les actuacions inspectores d’obtenció d’informació amb rellevància tributària des de
smartphones i/o tauletes i en mobilitat segons apartat 9.7.24.
9.6.5.4

Sancions tributàries

Es requereix que la plataforma disposi d’un sistema que permeti la gestió d’expedients
electrònics sancionadors tributaris que deriven d’actuacions i procediments tramitats per la
inspecció de tributs. Contemplarà tant la tramitació separada com la tramitació conjunta
respecte els procediments d’aplicació dels tributs dels quals derivin.
Es requereix que aquest sistema acompleixi amb les següents funcionalitats:
Gestió de l’autorització per a iniciar el procediment sancionador tributari i el nomenament
d’instructor/a
La solució aportada pel licitador haurà d’acomplir amb la previsió de l’article 25.1 del RGRST i
permetrà la màxima automatització del procés amb la incorporació de plantilles i recuperació
d’informació del procediment d’inspecció. Format informe-proposta de resolució i resoluciódecret.
Gestió del procediment sancionador tributari: inici i instrucció
La solució aportada pel licitador permetrà gestionar la tipificació i qualificació de les infraccions
tributàries comeses i quantificar les sancions tributàries a imposar en la forma prevista en la LGT
(articles 183 a 206) i el RGRST.
Es requereix un sistema de control a efectes d’exigència de les reduccions practicades segons
previsió de l’article 188 de la LGT, i un sistema per a la seva tramitació amb la màxima
automatització. Format informe-proposta de resolució, resolució-decret i notificació de la
resolució amb carta de pagament. La signatura de la resolució-decret desencadenarà els efectes
econòmics (liquidació de la reducció practicada) i l’emissió del document d’ingrés (carta de
pagament) que s’incorporarà a la notificació de la resolució.
La solució aportada haurà d’acomplir amb els articles 207 a 210 de la LGT i concordants del
RGRST i permetrà la màxima automatització del procediment amb la incorporació de plantilles,
mòdul de càlcul de sancions i recuperació automàtica d’informació del procediment d’inspecció
del qual deriva (persona infractora, tribut, període/s, quota tributària liquidada, data de
notificació de la liquidació, conformitat amb la proposta de regularització o de rectificació, etc.).
L’edició de documents seguirà el format Word-LibreOffice (text, taules, imatges, etc.) o similars.
La seva extensió permetrà la incorporació dels models actuals.
Contemplarà dos formes de tramitació del procediment sancionador: ordinària i abreujada.
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En tributs periòdics, un mateix expedient permetrà tramitar un únic procediment sancionador
per infraccions corresponents a diferents períodes referides a un mateix concepte tributari i
subjecte infractor, sens perjudici de la qualificació i quantificació individualitzada de les
infraccions i de les sancions. Cada expedient sancionador tributari es vincularà a una única acta
d’inspecció.
A nivell documental, incorporarà comunicacions dels articles 99.7 de la LGT i 97 del RGAT i
diligències dels articles 99.7 de la LGT i 98 i 99 del RGAT.
El detall de l’expedient mostrarà la data de notificació de la comunicació d’inici del procediment,
de la proposta de resolució i inici del tràmit d’audiència, de l’acord de rectificació de la proposta
de resolució i de la presentació d’al·legacions (en tràmit d’audiència i a l’acord de rectificació).
La formulació d’al·legacions a la proposta de resolució del procediment en tràmit
d’audiència constituirà un tràmit diferenciat en el catàleg de tràmits de la seu electrònica
de l’Ajuntament.
La formulació d’al·legacions a l’acord de rectificació de la proposta de resolució del
procediment constituirà un tràmit diferenciat en el catàleg de tràmits de la seu
electrònica de l’Ajuntament.
Gestió del procediment sancionador tributari: resolució tàcita i resolució expressa del
procediment. Arxiu de les actuacions
La solució aportada pel licitador haurà d’acomplir amb l’article 211 de la LGT i concordants del
RGRST i permetrà la màxima automatització del procés amb la incorporació de plantilles i
recuperació de textos de la proposta de resolució del procediment i de l’acord de rectificació de
la proposta de resolució.


Resolució tàcita del procediment sancionador tributari.
La solució aportada ha de permetre recollir la conformitat expressa de la persona infractora
amb la proposta de resolució. La signatura del document (diligència de conformitat expressa)
per la persona funcionària i la persona infractora, i ha de desencadenar els efectes
econòmics (generació de la sanció) i l’emissió del document d’ingrés (carta de pagament).
També ha de permetre manifestar aquesta conformitat expressa en compareixença en seu
electrònica, desencadenant els efectes econòmics (generació de la sanció) i l’emissió del
document d’ingrés (carta de pagament) en aquest moment.
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La manifestació de conformitat expressa amb la proposta de sanció notificada
constituirà un tràmit diferenciat en el catàleg de tràmits de la seu electrònica de
l’Ajuntament.
Signada la conformitat expressa amb la proposta de sanció (en compareixença personal o
electrònica), el sistema ha de permetre generar automàticament l’edició de documents per a
l’aprovació interna de la sanció imposada, sense perjudici del seu control manual. Format
informe-proposta de resolució i resolució-decret.
La solució aportada pel licitador ha de ser compatible en quant a tramitació i efectes
econòmics amb l’eventual acord de rectificació de la proposta de sanció o l’ordre de
completar actuacions.


Resolució expressa del procediment sancionador tributari.
El sistema ha de permetre la màxima automatització amb la incorporació de plantilles i
recuperació d’informació de la proposta de sanció i de l’acord de rectificació sense
conformitat expressa. Format informe-proposta de resolució, resolució-decret, notificació de
la resolució. La signatura de la resolució-decret desencadenarà els efectes econòmics
(generació de la sanció) i l’emissió del document d’ingrés (carta de pagament) que
s’incorporarà a la notificació de la resolució.



Arxiu de les actuacions.
A l’efecte de l’article 209.2 de la LGT, el sistema ha de permetre el control del temps
transcorregut des de la notificació d’una liquidació tributària fins a la data de notificació de
l’inici del procediment sancionador tributari derivat de la mateixa. Superat el termini màxim
legalment previst sense que s’hagi produït aquesta última notificació, el sistema ha de
permetre generar de forma automàtica (amb possibilitat de control manual) l’edició de
documents per a l’arxiu de les actuacions de l’expedient sancionador obert. Format informeproposta de resolució, resolució-decret, notificació de la resolució.
De la mateixa forma, amb possibilitat de control manual, el sistema no permetrà obrir
expedient del procediment sancionador quan detecti el transcurs del termini anterior en el
moment de vincular l’acta d’inspecció a què correspon.
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9.6.5.5

Revisió d’actes tributaris

La solució aportada pel licitador haurà d’acomplir amb l’article 14 del TRLRHL, els articles 216 a
221 de la LGT i les prescripcions del RGRVA. Permetrà la màxima automatització del procés amb
la incorporació de plantilles i les prescripcions seran les comunes, establertes en la resta de
mòduls tributaris.
9.6.5.6

Sistema de seguiment, control i d’ajuda a la presa de decisions (BI)

A l’igual que per a cada àmbit de gestió i amb l’objectiu d’assolir un sistema d’indicadors de gestió
i una metodologia de quadres de comandament, cal que la solució proporcioni un sistema
d’informació d’ajuda a la presa de decisions per a la inspecció i sanció tributaria.
Aquest requeriment caldrà que es faci possible mitjançant el component comú detallat en
l’apartat 9.9.
Es requereix disposar d’un quadre de comandament que permeti realitzar un seguiment i control
dels expedients:
Procediment d’inspecció (per fases):


Selecció, des de l’obertura de l’expedient fins a la notificació de l’inici del procediment
d’inspecció.



Instrucció del procediment, des de la notificació de l’inici del procediment d’inspecció fins a la
notificació de les actes d’inspecció i el informes preceptius.



Resolució, des de la notificació de les actes d’inspecció i el informes preceptius fins a la
notificació de la resolució expressa del procediment o fins a la data de notificació tàcita de la
liquidació derivada de l’acta amb acord o de conformitat.



Tancament, a partir de la notificació de la resolució expressa del procediment o de la data de
notificació tàcita de la liquidació derivada de l’acta amb acord o de conformitat. Mostrarà si
existeix procediment sancionador vinculat a l’acta de conformitat o de disconformitat.

Procediment sancionador tributari (per fases):


Selecció, des de l’obertura de l’expedient fins a la notificació de l’inici del procediment
sancionador tributari.



Instrucció del procediment: des de la notificació de l’inici del procediment sancionador
tributari fins a la notificació de la proposta de sanció. En el procediment abreujat aquest
apartat i l’anterior quedaran unificats.



Resolució, des de la notificació de la proposta de sanció fins a la notificació de la resolució
expressa del procediment sancionador tributari o fins a la data de notificació tàcita de la
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sanció tributària derivada d’una proposta de sanció o d’una proposta de rectificació d’aquesta
signades en conformitat.


Tancament, a partir de la notificació de la resolució expressa del procediment sancionador
tributari o de la data de notificació tàcita de la sanció tributària derivada d’una proposta de
sanció o d’una proposta de rectificació d’aquesta signades en conformitat.

Actuacions d’obtenció d’informació amb transcendència tributària:


Selecció, des de l’obertura de l’expedient fins a la notificació del requeriment o sol·licitud
d’informació.



Instrucció del procediment, des de la notificació del requeriment o sol·licitud d’informació fins
a l’aportació completa de la informació (amb control manual).



Tancament, a partir de l’aportació completa de la informació.

Per temps de procediments:
A l’efecte de l’article 150 de la LGT i de l’article 184 del RGAT, el sistema ha d’incorporar la
funcionalitat que permeti en tot moment conèixer el temps transcorregut des de la notificació de
l’inici del procediment d’inspecció, tenint en compte els períodes de suspensió de còmput i els
períodes d’extensió del termini màxim del procediment.
També ha d’incorporar un mesurador de temps restant fins a la finalització del termini màxim del
procediment tenint en compte els períodes de suspensió i extensió.
A l’efecte de l’article 211 de la LGT el sistema ha d’incorporar la funcionalitat que permeti en tot
moment conèixer el temps transcorregut des de la notificació de l’inici del procediment
sancionador tenint en compte els períodes d’extensió del termini màxim del procediment
d’inspecció, si es produïssin una vegada iniciat el procediment sancionador i les interrupcions
justificades del procediment sancionador.
També ha d’incorporar un mesurador de temps restant fins a la finalització del termini màxim del
procediment sancionador.
El sistema ha d’incorporar la funcionalitat que permeti en tot moment conèixer el temps
transcorregut des de la notificació d’un requeriment o sol·licitud d’informació dels articles 93 a 95
de LGT i concordants del RGAT.
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9.6.6 Gestió i planificació de la Tresoreria Municipal
9.6.6.1

Antecedents

Actualment la tresoreria no disposa de cap aplicació que li permeti portar a terme de forma àgil i
acurada l’exercici de les seves funcions de control, gestió i planificació de la tresoreria municipal.
Tanmateix, aquestes funcions venen sent exercides mitjançant processos totalment manuals
amb l’ajuda de fulls de càlcul.
Donat que l’Ajuntament d’Amposta, és una entitat local amb un volum considerable de
moviments i operacions de caràcter monetari, resulta del tot necessari poder disposar d’una eina
informàtica que permeti donar compliment a l’exercici de les funcions pròpies amb garanties
suficients.
9.6.6.2

Requeriments funcionals

Es requereix que la solució incorpori un mòdul de gestió i planificació de la tresoreria municipal:
Pel que fa a les relacions amb els moviments bancaris i la informació amb entitats
financeres:


Incorporació de forma automàtica dels extractes bancaris, liquidacions, comissions, etc.



Unificació de codis segons naturalesa de l’anotació.

Pel que fa a la posició de tresoreria:


Posició diària de la tresoreria, combinant la realitat dels moviments bancaris amb les
previsions de cobraments i pagaments.



Estat de les operacions en funció del grau de certesa.



Optimitzar decisions, instruments de simulació de traspassos i medició de resultats.



Vinculació en el pressupost de tresoreria practicant ajustaments automàtics de les
estimacions pressupostaries.



Arqueig de caixa i conciliació única bancària.

Riscs financers:


Entrada i gestió d'operacions d'inversió i de finançament amb les seves condicions.



Recuperació automàtica de les cotitzacions.



Gestió de les operacions de cobertura.



Generació de previsions per a la posició de tresoreria.



Elaboració de la posició neta de tresoreria.

Planificació financera:
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Pressupost econòmic / Pla de tresoreria.



Pla de disposició de fons mensual.



Pressupost inicial, revisat i realitzat.



Posició dinàmica de planificació.

Informes de gestió i control


Informes d’operació i explotació de dades, de morositat i període mig de pagament.



Quadre de comandament de processos, operatiu i directiu.

És necessari que el subsistema o aplicació permeti extreure i analitzar dades sobre la base de
paràmetres que pugui escollir l’Ajuntament.
Ha de permetre consultes sota paràmetres diversos i ha d’estar plenament integrat amb tot el
cicle de gestió de la despesa (pressupostària o no pressupostària) i dels ingressos.

9.6.7 Requeriments integració
A mode general, caldrà que acompleixi els requeriments de l’apartat 10. I de forma específica, la
capa o bus de serveis que permeten la integració, cal que aquest component:


Integri i interoperi els mòduls del present component de la solució identificats en els
subapartats 9.7.1 al 9.7.27.



Com a peça transversal de tramitació de l’Ajuntament, cal que s’integri amb tota la resta de
components de l’apartat 9 que conformen la solució, necessaris per a tramitar expedients
electrònics extrem-extrem, tant consultant i incorporant dades i documents com formalitzant
transaccions (alta, modificació i baixa) a la resta de components de gestió, sense la necessitat
d’accés al mòdul de gestió específic per a obtenir informació.



De forma especial, caldrà que integri la interoperabilitat amb altres organismes i institucions
públiques i privades, en especial les requerides en l’apartat 10.2.

Així mateix, posarà a disposició la capa de serveis per a interoperar amb els propis components de
la solució i altres externs. Específicament, cal que permeti:


La conciliació automàtica dels moviments de comptabilitat a tresoreria i previsions de futur.
Haurà de permetre associar els moviments i justificants bancaris si n'hi ha, als apunts
comptables.



Generar rebuts (autoliquidacions, liquidacions).



Obtenir informació de la gestió d’ingressos, recaptació i inspecció i sanció tributaris. Així mateix,
formalitzar

operacions

(altes,

modificacions

i

baixes)

d’objectes

tributaris,

autoliquidacions/liquidacions, suspensions, anul·lacions, domiciliacions, plans de pagament, etc.

Pàgina 177 de 334

9.7

Component 7 - Plataforma integral de gestió i tramitació electrònica
d’expedients

9.7.1 Objectiu i àmbit
El sistema ha de suportar el procediment electrònic, acomplint escrupolosament l’establert en els
esquemes nacionals de seguretat i interoperabilitat (ENS i ENI), així com les normes tècniques
aprovades en el desenvolupament dels mateixos.
L’objectiu és que faciliti la simplificació de la gestió administrativa de l’organització i ens dependents
de en cas d’existir-ne durant la durada del contracte fent més eficients els processos, reduint les
càrregues administratives i oferint serveis electrònics als ciutadans i empreses per a realitzar les
seves gestions amb l’administració.
Es planteja doncs instaurar l’expedient electrònic a l’Ajuntament, no sols considerant el suport
electrònic en que s’han de produir, sinó també els criteris de racionalització i simplificació que
s’hauran d’aplicar en els processos i subprocessos de gestió per a produir-los, amb l’objectiu de fer
de l’Ajuntament d’Amposta una administració més eficaç i eficient.

9.7.2 Punt de partida
La implantació de l’expedient electrònic és un mandat jurídic que afecta a totes les administracions
públiques i que no aplica sols a un canvi de suport dels expedients. El seu objectiu final és la
simplificació i innovació en la gestió administrativa de les administracions públiques i per a fer-ho
efectiu és imprescindible, a més d’instaurar l’expedient electrònic, implantar els processos
necessaris precisos així com interactuar amb altres administracions perquè la gestió administrativa
sigui eficaç i eficient i simplifiqui al màxim les gestions que ciutadans i empreses han de realitzar
davant les administracions.
Així mateix, i fruit del present projecte, no s’entén el procés de transformació exigit de forma parcial
ni aïllada a l’Ajuntament, ans ben al contrari, de forma global, integrada i integral.
A data d’avui, l’Ajuntament no disposa de cap aplicació que permeti la gestió d’expedients
electrònics i utilitza les eines del Consorci AOC per a poder relacionar-se electrònicament amb la
ciutadania, efectuant la major part de la tramitació interna dels expedients en format paper, amb
l’ajuda d’aplicacions ofimàtiques.
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9.7.3 Abast
La proposta és dotar a l’Ajuntament dels processos i subprocessos de gestió necessaris per a
instaurar l’expedient electrònic (processos de back-office i serveis electrònics al ciutadà a habilitar a
la seu electrònica) i des del punt de vista metodològic en aplicar una estratègia de desplegament de
l’expedient electrònic per a la seva implantació així com la metodologia de gestió del canvi oportuna
per assolir amb èxit la seva implantació i ús.
Amb tot plegat es pretén que l’Ajuntament treballi de forma “natural” amb expedients electrònics,
implicant a totes les seves unitats i serveis administratius perquè treballin amb dades, documents i
expedients electrònics en tots els seus àmbits i per tots els perfils (administratius, tècnics i
responsables tècnics, càrrecs electes així com també en l’ús dels serveis públics electrònics per part
de la ciutadania), passant a ser la gestió i la relació plenament digital amb la ciutadania, com a regla
general.
Per tant, a més de l’adquisició i implantació d’una plataforma de tramitació i relació electrònica amb
tots els sistemes i subsistemes necessaris, es considera estratègic per a la consecució dels objectius
plantejats, portar a terme en l’àmbit del projecte, una tasca prèvia a la implantació amb l’objectiu
d’estandardització i homogeneïtzació de processos i procediments administratius electrònics, per a
definir un model de gestió amb el que es pugui garantir el funcionament adequat dels mateixos a
tot l’Ajuntament i garantir l’acompliment de la norma reguladora. Processos que han de contemplar
mesures necessàries per a:


Escurçar els terminis de tramitació dels expedients: eliminar tràmits interns necessaris (per
exemple mitjançant polítiques d’eliminació de temps d’espera mitjançant l’ús obligatori de la
firma

electrònica,

implantació

de

mesures

de

mobilitat,

actuacions

administratives

automatitzades, etc.).


Reduir el temps invertit en realitzar tràmits administratius per part de la ciutadania, eliminant
requeriments innecessaris, facilitant la reutilització d’informació i documents ja aportats i evitant
desplaçaments, habilitant serveis d’informació i tramitació electrònica des de la Seu electrònica
corporativa.



Simplificant els procediments, eliminant l’aportació de documents i dades innecessàries, que
estiguin disponibles al sector públic i per tant recavant dades i documents d’altres
administracions mitjançant plataformes d’intermediació, tant d’àmbit autonòmic com estatal.



Reduir despeses com a conseqüència de l’eliminació del paper, les despeses associades als
processos de notificació tradicionals, etc. La nova norma obliga a la implantació de la notificació
electrònica per a persones jurídiques posant també el focus en especial en la promoció d’aquest
mitjà per a tots els col·lectius.

Aquest model s’ha d’apuntalar sobre els requeriments, que al nostre entendre son primordials:
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La interoperabilitat de l’expedient, el que significa l’acompliment íntegre de les Normes
d’interoperabilitat del document electrònic, firma electrònica i expedient electrònic:


Cicle complet de gestió de l’expedient electrònic, és a dir, que tingui en compte la gestió de
l’expedient electrònic en totes les fases: activa, semiactiva i inactiva (arxiu definitiu).



Expedient electrònic integral i integrat, i per tant no sols interoperable amb sistemes i
plataformes externes sinó també amb sistemes i subsistemes internes a l’Ajuntament i per tant,
integrant dades i documents amb els mòduls i components del present projecte com registre,
gestió comptable i econòmica,

padró d’habitants, gestió tributaria, recaptació, etc., en

l’expedient.


Relació digital amb el ciutadà:
o

Serveis públics electrònics al ciutadà plenament integrats amb la gestió municipal. Des de la
mateixa producció administrativa, automatització plena per a la publicació d’informació a
seu electrònica, transparència activa, carpetes electròniques, així com la posada a disposició
de documents i expedients als diferents agents (ciutadà, tècnics, polítics, etc.) per a l’accés a
la informació i els tràmits electrònics.

o

Serveis electrònics digitals extrem-extrem per al ciutadà, aconseguint l’automatització i
servei final sense la intervenció de l’empleat públic.

9.7.3.1

Resultats

Els resultats esperats amb la implantació de la plataforma son:


Produir estalvis i millores d’eficiència en la gestió i prestació dels serveis públics.



Facilitar i potenciar l’accessibilitat per mitjans electrònics als serveis públics als ciutadans,
professionals i empreses.



Fomentar la interoperabilitat entre les administracions públiques i entres aquestes i els seus
agents.



Promoure l’accés transparent i universal a les dades públiques dels serveis per part de la
ciutadania.



Reducció de càrregues administratives agilitzant els tràmits.



Estalvi de costos a l’Ajuntament, i a la ciutadania i a les empreses amb les que s’interactuï.



Proveir de serveis públics proactius en base a l’anàlisi i explotació de la informació que
disposi l’Ajuntament, avançant-se a la demanda de la ciutadania/empreses.

9.7.4 Plataforma
La plataforma de gestió i tramitació electrònica ha de permetre una gestió íntegrament electrònica
dels processos de gestió, considerant que les gestions del ciutadà podran realitzar-se des del canal
telemàtic, presencial o telefònic.
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La plataforma cal que estigui conformada per un conjunt de subsistemes especialitzats i
interconnectats entre si, i altament parametritzables i flexibles per a implantar processos de gestió
electrònica i precisos per a la implantació de l’expedient electrònic i garantir la seva adaptació a
necessitats futures.
El present component, cal que sigui en tecnologia web en el moment de la licitació. Aquelles
solucions que no ho acompleixin, seran excloses.
Cal que estigui plenament integrat amb tots els components que conformen la solució per a
disposar de la informació i tramitació dels procediments digitals extrem-extrem, sense
necessitat d’accedir a la resta de components de la solució, constituint-se així com un
component de col·laboració transversal de la solució per a tota l’organització.
9.7.4.1

Requeriments funcionals

La plataforma ha de contemplar tot el procés de gestió integral requerit per a la implantació de
l’administració electrònica tenint en compte, com a mínim, els diferents mòduls, components i
funcionalitats següents:


Seu electrònica.



Atenció ciutadana, informació, sol·licituds i aportacions del ciutadà.



Registre electrònic únic de sol·licituds, tant presencial com des de la seu electrònica, multiens i integració amb MUX, entrada-sortida.



Registre d’apoderaments electrònic i integració amb solucions comuns per a l’administració
pública per part del Consorci AOC.



La reutilització de dades i documents aportats pels ciutadans amb autorització per a tràmits
futurs.



Gestió de consentiments, per part del ciutadà, garantint els drets dels ciutadans i respectant
la Llei de protecció de dades.



Definició i gestió

dels fluxos de tramitació del procediment, documents/plantilles i

metadades de qualsevol tipus de procediment, ja sigui genèric mitjançant procediment
administratiu comú, com específic i complex amb integracions amb dades i documents
d’altres sistemes, interns i externs a l’Ajuntament.


Tramitació dels procediments per mitjans electrònics, tant genèrics com específics, que
s’hagin definit, i integrats amb la resta de components que conformen la solució i passarel·les
de pagament.



Gestió documental, còpia autèntica, digitalització segura, signatura electrònica, signatura
biomètrica.



L’aprovació de les propostes de resolució pels òrgans col·legiats i unipersonals.



La notificació i comunicació electrònica.



Gestor de publicacions a taulers, butlletins oficials, etc.



La consulta electrònica mitjançant posada a disposició de dades, documents i expedients.
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Carpeta Ciutadà/Empresa, com a únic punt d’accés i relació amb l’Ajuntament (la consulta
d’informació, tràmits directes, obtenció de documents, firma electrònica de documents, accés
a notificacions, etc.), tant per a ciutadans com per a càrrecs electes, etc.



Conjunt de procediments genèrics i específics operatius i claus en mà, adaptats a
l’Ajuntament.



Registres auxiliars i/o censos de bases de dades departamentals, degudament integrats.



Solucions de mobilitat tant per a:
o

Càrrecs electes, empleats municipals per a la firma electrònica, convocatòries i seguiment
de sessions per a òrgans col·legiats, tant de l’Ajuntament com ens depenents en cas
d’existir-ne durant la durada del contracte (Consells rectors, Patronats, Consells
administració, etc.), firma biomètrica i accés en remot i mobilitat per al treball de camp a
via pública.

o

Ciutadà configurant un accés mòbil als serveis, tràmits i registre electrònic, així com
disposar de la seva carpeta ciutadana en mobilitat.



Subsistema d’integració i publicació al portal de transparència corporatiu.



Arxiu electrònic únic de documents segons article 46 de la Llei 40/2015.

Per tot plegat, la plataforma ha d’estar conformada per diferents subsistemes totalment
integrats, orientats a donar una resposta especialitzada i eficient a les necessitats. Cada
subsistema ha de contemplar els seus processos específics de gestió que s’han d’encadenar com
a subprocessos reutilitzables en la tramitació dels diferents tipus d’expedients: sol·licitar,
gestionar l’assumpte per part de l’administració, encàrrecs de tasques i informes, generació
d’avisos i alertes, aprovar propostes de resolució pels òrgans competents, notificar i consultar
expedient.
Amb l’objectiu d’aplicar el concepte de dada única, la plataforma ha de funcionar amb el nucli
d’informació corporatiu composat per persones, domicilis, documents i actius del sistema,
utilitzant la totalitat dels components, de l’apartat 9 de gestió municipal objecte del present plec.
Qualsevol informació relativa a aquests elements s’ha d’introduir una sola vegada en origen, i
mantenir-se normalitzada, depurada i actualitzada en cada moment, podent-se gestionar o
consultar des de qualsevol punt o sistema que així ho requereixi.
La plataforma pivotarà en torn a un catàleg de procediments i serveis, que actuarà com a
focus i recopilarà, descriurà i classificarà tots els processos vigents que es gestionin a
l’Ajuntament, garantint una total orientació a la gestió per processos i/o serveis.
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9.7.5 Repositori corporatiu de documents
L’objecte és la creació d’una base de dades central de documents que actuï com a repositori on es
puguin emmagatzemar i recuperar tots els documents, sota els criteris:


Ordenació i classificació dels documents en el repositori basant-se amb fons documentals per a
cada ens i cadascun d’aquests, es basarà amb el seu quadre de classificació documental
arxivístic.



Es disposarà d’un únic model de fitxa documental per a tots els documents que caldrà que
segueixi les recomanacions de l’esquema de metadades de l’Ajuntament respectant les
obligatòries i les opcionals.

Disposarà dels corresponents serveis web d’integració per a poder ingressar i recuperar documents,
no sols de la plataforma objecte del present contracte, sinó també d’altres sistemes de gestió que
l’Ajuntament pugui desenvolupar i disposar. Així mateix, l’adjudicatari lliurarà la documentació
tècnica i suport oportú per tal que el servei TIC en pugui fer un ús correcte.
Aquest repositori serà comú i per tant, s’ha d’integrar amb la resta de components de gestió de
l’apartat 9, objecte del present contracte.

9.7.6 Gestió documental i arxiu electrònic únic
La solució cal que disposi d’un arxiu electrònic únic i gestor documental potent amb l’objectiu
d’evitar l’acumulació de documents i expedients electrònics que no s’ajustin a un sistema, ordre o
mètode.
El document electrònic, com element indispensable per a la implantació de l’expedient electrònic
(simple i compost), requereix comptar amb una sèrie d’instruments tecnològics que permetin
disposar de documents electrònics amb plena validesa i eficàcia jurídica i una sèrie de processos per
a garantir un control sistemàtic de la creació, captura, manteniment, ús i distribució de tots els
documents, incloent la traçabilitat de totes les activitats i transaccions que es realitzen amb ells.
És necessari que qualsevol assumpte o document que gestioni l’Ajuntament des de qualsevol dels
components de gestió de l’apartat 9, sigui des d’origen catalogat i tractat sobre la base d’unes regles
úniques, evitant un tractament diferenciat en funció del canal utilitzat pel ciutadà o unitat
administrativa/empleat públic que el gestioni.
Es requereix la incorporació des de l’origen dels documents al repositori central de la solució,
conforme un model documental i classificat al seu quadre de classificació documental, el que ha de
permetre assolir la fase d’arxiu dels expedients en condicions adequades, evitant reclassificar els
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expedients quan es transfereixin a l’arxiu i trencant així amb la tradicional divisió entre la fase activa
i la de l’arxiu.
El gestor documental i arxiu ha d’acomplir, per tant, amb tot allò que estableix la legislació vigent en
matèria d’arxius, incloent-hi la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i documents, la norma UNE-ISO
15489 i les normes tècniques d’interoperabilitat, així com l’article 46 de la Llei 40/2015 de Règim
jurídic del sector públic.
9.7.6.1

Principals característiques

Cal que resolgui la gestió integral dels processos d’arxiu, considerat com una extensió de la
gestió documental i per tant una prolongació de la fase activa dels documents i expedients:
Conservació: Cal que permeti la conservació i tractament tècnic dels documents amb la finalitat
de recuperar la informació continguda en ells, sigui quin sigui el suport dels mateixos, podent
establir els calendaris de conservació.
Obert: Emmagatzematge, custòdia, accés i recuperació dels documents generats tant per la
plataforma com per altres sistemes de gestió existents a l’Ajuntament.
Parametritzable: Creació i gestió del quadre de classificació documental per a cada organització
i de les taules d’avaluació i tria per a determinar el període de conservació dels expedients.
Interoperable: Integració amb altres solucions de gestió de l’Ajuntament així com amb l’iArxiu,
garantint la tramesa i l’accés dels/als expedients i documents, en ambdós sentits, de forma
automatitzada, individual i massiva.
Multi-format: Suport de qualsevol format inclosos en l’annex del catàleg d’estàndards definit en
la “Norma técnica de interoperabilidad de catálogo de estándares”.
Classificació, validació i verificació: Els documents hauran d’estar identificats i catalogats
mitjançant un conjunt de metadades i d’acord amb el quadre de classificació municipal, de forma
que puguin ser recuperats i validats pels treballadors públics i, en cas que procedeixi, pels
ciutadans.
Gestió: De l’arxiu documental electrònic i en paper, per part del servei d’arxiu municipal,
incloent-hi consultes de documents, préstecs, reproduccions dels documents originals, fulls i
gestió de les transferències d’expedients electrònics i paper amb posterior validació per personal
de l’arxiu municipal.
Expurgació de documents: Possibilitat d’expurgar els documents de forma massiva o selectiva,
d’acord amb el calendari de conservació fixat per les taules d’avaluació documental (TAAD) que
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l’Arxiu municipal ha de poder indicar. Aquests processos d’expurgació, cal que s’evidenciïn
mitjançant l’auditoria corresponent; qui, quan i com s’ha realitzat.
Reutilització: Cal que l’eina pugui ser invocada per aplicacions i sistemes externs aliens a la
plataforma objecte del present plec, com ara el portal de transparència, entre d’altres.
9.7.6.2

Requeriments funcionals

El mòdul és transversal a tots els sistemes de gestió objecte del projecte, ha de portar el control
sistemàtic de la creació, captura, manteniment, distribució i conservació de tots els documents i
ha d’incorporar les següents funcionalitats:


Fons documentals:
o

Ha de permetre la implantació de varis fons documentals i la definició de la seva pròpia
estructura: nivells productors, nivells de classificació i unitats documentals necessàries
(simples i/o compostes).



Quadre de classificació municipal i descripció arxivística:
o

Gestionar i mantenir el quadre de classificació municipal.

o

Basat en un sistema de classificació funcional en forma d’arbre sense límit de nivells i on
cada nivell ha d’estar degudament codificat.

o

Ha de possibilitar l’assignació automàtica de valors de classificació des del nivell immediat
superior de la jerarquia del quadre als nivells inferiors vinculats.

o

Ha de permetre la navegació.

o

Els documents han de comptar amb una fitxa documental descriptiva que incorpori d’una
forma automàtica i transparent les metadades corresponents al document, disponibles
en l’assentament registral o expedient al que es refereixi.



Catàleg de tipus de documents, sobre el que s’han d’identificar tots els tipus de documents
que es gestionen (d’entrada, interns, de sortida) i sobre el que cal que s’estableixin les
polítiques (una vegada estandarditzades) de gestió de cada tipologia de document, amb
l’objecte de garantir el tractament homogeni dels mateixos amb independència del canal
d’entrada utilitzat pel ciutadà o per la unitat administrativa/empleat públic productor,
garantint l’aplicació de les polítiques instaurades a l’Ajuntament en quant a:
o

Incrustació del Codi segur de verificació (CSV).

o

Característiques de digitalització.

o

Tipus i característiques de la firma dels documents interns i de sortida.

o

Tipus i característiques de la còpia autèntica dels documents d’entrada origen paper.

o

Validació de firma.

o

Seguretat i accés a documents; per exemple, creador, consultor, editor.

o

Condicions de reutilització dels documents d’entrada que aportin els ciutadans.
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o

Regles per a la seva classificació arxivística automatitzada i complementació
automatitzada de metadades a partir del context des del qual s’aporta.



Metadades: Els documents han de comptar amb la corresponent fitxa descriptiva. Per tant cal
poder:
o

Configurar l’esquema de metadades.

o

Informar i ampliar manualment les metadades d’un document en suport paper o que ha
estat digitalitzat i ingressat.

o

Les metadades de signatura s’hauran d’afegir de forma automàtica a les metadades de
document.

o

S’han d’heretar de forma automàtica les metadades, permisos i calendaris de disposició
dels nivells superiors jeràrquics del Quadre de classificació.

o

Ha de permetre exportar, com a mínim, les metadades de les NTI en els processos
d’intercanvi de documents amb altres administracions.

o

Incorporació per defecte de les metadades obligatòries que estableix l’ENI i permetrà a
l’administrador definir-ne d’optatives i addicionals.

o


Admissió de com a mínim els formats de documents establerts a l’ENI.

Assignar a cada unitat documental simple (document) o composta (expedient) un
identificador únic.



Gestió d’unitats documentals compostes i expedients híbrids, gestionant les bases de dades
descriptives dels documents en suport paper i electrònic.



Garantir la no modificació ni eliminació dels documents ingressats transferits a l’arxiu
definitiu, excepte els casos que siguin d’aplicació polítiques de Taules d’avaluació
documental, amb l’autorització del responsable d’arxiu.



Garantir que els documents conserven les seves propietats essencials: fiabilitat, integritat,
autenticitat, accessibilitat i usabilitat al llarg del seu cicle de vida. Amb aquest objecte haurà
de complir les normes tècniques.



Entrada de documents. Cal que permeti l’entrada de documents mitjançant les següent vies:
o

Entrada de documents provinents dels diferents components de l’apartat 9 que
composen la solució, per a tots els documents generats i capturats, amb les
corresponents metadades i classificació segons el corresponent quadre de classificació.

o

Conjunt de funcionalitats d’incorporació de documents i metadades associades
mitjançant la digitalització amb dispositius i protocols de captura.

o

El sistema ha de permetre treballar amb versions fins a la incorporació del document
definitiu al sistema.

o

Entrada massiva de documents mitjançant paquets METS, prèvia classificació documental
segons el fons i quadre de classificació, per a la incorporació massiva de documents
d’altres fonts.

o

Incorporació d’expedients en format ENI.
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Organització documents d’expedients. Cal que els documents de l’expedient puguin ser
representats a mode llista i ordre cronològic, podent modificar-se l’ordenació per tipus de
document, estat de firma, etc.
Així mateix, cal disposar d’una vista mitjançant agrupació de documents amb carpetes
personalitzades, que l’usuari o l’administrador pugui configurar per procediment, únicament
per a una millor organització dels documents per a la seva consulta i localització més clara i
àgil.



Consulta i accés de documents. Inclou les funcionalitats necessàries per a localitzar un
document per diferents criteris: cerca indexada, metadades o pel codi de verificació segur.



Control d’accés. Aquesta funcionalitat ha de permetre definir perfils d’usuari i permisos, tant
a

nivell

individual

com

de

perfil

o

grup

d’usuaris

i

mantenir

amb

accés

a

crear/modificar/consultar/eliminar documents així com disposar d’un registre de control
d’accessos i auditoria.


Confidencialitat. Poder indicar, tant per sèrie documental, com per tipus documentals com
documents individuals d’un expedient, documents confidencials, de forma que sols seran
accessibles pels responsables de la Unitat composta (expedient).



Generació de còpies autèntiques de documents electrònics originals mitjançant actuació
administrativa automatitzada incorporant condició de còpia autèntica i codi segur de
verificació.



Impressió segura de documents, poden definir a nivell de sèrie documental la durada de
verificació de les còpies autèntiques en seu-e.



Gestió de documents. És el nucli del sistema, que s’encarrega de coordinar l’entrada de
documents, validant els seus privilegis i emmagatzemant-los al seu corresponent repositori, o
el procediment anàleg per a la seva recuperació. Inclourà, també, l’opció de referenciar
documents que formen part d’un document i no estan disponibles en suport electrònic.



Agenda de documents: Component pel quan es disposa d’un històric de canvis d’estat,
sobretot per a aquells que son enviats/rebuts per altres administracions i/o ciutadans per tal
de disposar de traçabilitat en els canvis d’estat, per exemple enviat, acceptat, rebutjat, error
en tramesa, etc. Aquesta història hauria de poder generar

alertes als usuaris

creadors/gestors dels documents en estats que cal conèixer de forma proactiva.


Gestió de formats. S’ha de garantir que els documents electrònics puguin mantenir les
qualitats al llarg del temps de forma que l’accessibilitat, autenticitat i fiabilitat es mantinguin
mentre el document sigui necessari.
Si escau, la solució ha de permetre el canvi de formats per garantir-ne la preservació.



Conservació:
o

Calendari de conservació en el que s’estableixen les polítiques, la conservació del
document (temporal o permanent), nivell d’accés, etc.
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o

A partir de taules d’avaluació i accés documental (TAAD). Definir polítiques d’avaluació i
tria d’expedients i gestionar el cicle de vida, permetent la destrucció segura i
documentada d’expedients i documents.



Possibilitat d’eliminació individual/massiva, segons terminis d’acord amb les TAAD i també del
Registre d’eliminacions:
o

Disposarà dels avisos pertinents de data d’eliminació i relació dels documents afectats.

o

Cal que permeti l’eliminació selectiva d’unitats documentals inferiors a la sèrie (unitat
documental composta i/o unitat documental simple).

o

Cal que disposi d’un registre complet per al control de les eliminacions que es realitzin al
sistema.

o

Formats de preservació PDF/A i altres, permetent canvis i migracions de format tenint en
compte els criteris de conservació.

o


Ressegellat de signatures electròniques de documents i expedients.

Foliat i tancament expedient:
o

Ha de permetre el foliat d’un expedient, en qualsevol moment de la tramitació, creant
l’índex de l’expedient, mitjançant relació ordenada i numerada de tots els documents i
evidències i quedarà com una actuació més de l’expedient.

o

Incorporarà totes les dades estructurades de l’expedient, segons el model de Vocabulari
de metadades de l’Ajuntament.

o

El paquet que contingui l’expedient, es signarà mitjançant segell d’òrgan de forma
automàtica.

o

Cal poder exportar i realitzar còpies de la documentació amb el foliat i evidències
electròniques que conformen un expedient, en suport digital per a la possible remissió
del mateix a tercers, garantint la integritat.



El procés de transferència, cal que:
o

Sigui automatitzat, proposarà a les unitats productores les transferències a realitzar
tenint en compte l’establert al calendari.

o

Alerti a les unitats productores de possibles errors detectats en els expedients o
documents a transferir.

o

Permeti a la unitat de l’Arxiu acceptar, rebutjar, complementar, si escau, la transferència i
el corresponent full.



Gestió de consultes i préstecs:
o

El subsistema d’arxiu ha de disposar de la gestió del préstec; peticions d’accés i consulta,
tant internes com externes per part del ciutadà i entitats.

o

La sol·licitud podrà realitzar-se de forma múltiple.

o

L’arxiu podrà atendre la petició pel canal adequat al tipus de peticionari i/o suport de
l’expedient/document sol·licitat.

o

L’arxiu ha de disposar de les prestacions per a poder realitzar fàcilment el seguiment dels
préstecs en curs.
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Gestió d’espais i de dipòsits



Interfície mitjançant serveis web per a l’ingrés o obtenció de documents del gestor
documental, de forma que pugui ser emprat per d’altres sistemes externs.



Auditoria de protecció de dades. Ha de disposar d’un sistema de traçabilitat i de registre
d’accessos, tant a nivell de consulta com de modificació de documents, garantint el
compliment de protecció de dades de caràcter personal.



Cercador d’expedients i documents per diferents criteris, tant respecte a les metadades com
al contingut dels documents, podent obtenir:
o

Llista d’expedients i dels documents que en formen part.

o

La llista de documents i possibilitar l’accés a la fitxa documental de cadascun (per
exemple, relació de decrets aprovats entre dates, amb dades i assumptes identificatius).

o

Extracció dels documents (binaris) segons la selecció realitzada (per exemple extreure
tots els decrets entre unes dates o per exemple extreure els informes tècnics d’una unitat
administrativa per un tipus d’expedient i entre dates).



Vista prèvia de documents, on des de cada funcionalitat de la solució que impliqui la
vinculació de documents per al seu accés a consulta, caldrà que es pugui obtenir vista prèvia
de cada document seleccionat per a poder consultar de forma ràpida i àgil els documents
que conformin un expedient. Per tant, caldrà proveir d’un sistema àgil de navegació pels
documents amb vista prèvia dels mateixos, sense la necessitat d’obrir i tancar cada
document de forma individual.



Es consensuarà amb l’Ajuntament la necessitat d’integració amb iArxiu (Consorci AOC) del
subsistema d’arxiu de la plataforma lliurada. En cas que s’hagi d’integrar, l’adjudicatari no
podrà facturar cap cost per aquest extrem.

9.7.6.2.1

Codi segur de verificació

El sistema ha d’incorporar un codi segur de verificació (CSV) a tots els documents electrònics amb
l'objectiu que les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius
emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament tinguin la consideració de còpies
autèntiques. Cal que permeti comprovar l'autenticitat i integritat del document a partir del CSV.
Cal tenir present que, tal i com s’indica en aquest document, els documents migrats des d’altres
sistemes, poden disposar o no de CSV i caldrà resoldre aquest extrem, o bé respectant el CSV ja
preexistent o assignar-li un CSV nou.
Així mateix, la seu electrònica, caldrà que permeti obtenir els documents electrònics basats en
CSV dels documents migrats des d’altres sistemes que l’Ajuntament disposa actualment.
9.7.6.2.2

Fons culturals i històrics

Es considera una solució més completa la que permet al servei d’Arxiu municipal, reutilitzar la
solució per tal de permetre la gestió de fons documentals d’àmbit històric i cultural, més enllà de
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la producció administrativa de l’Ajuntament, amb el seu corresponent quadre de classificació i
gestió.
L’Ajuntament, ha rebut l’ingrés via cessió/donació de diferents fons històrics de personatges i/o
entitats de la ciutat.
És per tant, que cal:


Possibilitar la ingesta de documents de forma massiva, amb el seu corresponent fons i
quadre de classificació diferenciat, així com metadades i possible confidencialitat i propietat
intel·lectual.



Obertura d’aquests fons a la ciutadania mitjançant portal web amb motor de cerca per
diversos criteris (nom, descripció, format, dates, etc.) i navegació per fons, metadades, tipus
documentals, etc. tot relacionant les dades amb el document digitalitzat.

9.7.7 Identitat digital, firma electrònica i portafirmes
9.7.7.1

Identitat Digital

La plataforma ha de permetre acceptar com a acreditació d'identitat qualsevol dels mitjans
d'identificació previstos a la Llei 39/2015. Específicament respectarà els contemplats en el
Protocol d’identificació i firma electrònica de l’Ajuntament d’Amposta.
9.7.7.1.1

Dels interessats

Les persones interessades podran identificar-se electrònicament en la seu electrònica mitjançant
qualsevol sistema que disposi d’un registre previ que permeti garantir la seva identitat. En
particular, s’admetran els següents:


Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica
emesos pels prestadors inclosos en la “llista de confiança de prestadors de serveis de
certificació”.



Sistemes de clau concertada.



Sistemes que l’Ajuntament pugui adoptar durant la durada del contracte com per exemple la
Targeta ciutadana i que per tant permetria l’autenticació davant possibles serveis públics
electrònics com registre electrònic, carpeta ciutadà/empresa, etc.

9.7.7.1.2

Representació

Cal que contempli la gestió de la representació, mitjançant compareixença electrònica per
atorgament de poder apud acta per mitjà de sistemes de firma electrònica i per tant poder
indicar/seleccionar el representat. El servei s’integrarà amb el Registre electrònic d’apoderaments
REPRESENTA del Consorci AOC, i REA de l’AGE en el cas de que REPRESENTA no s’integri amb
aquest.
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9.7.7.1.3

Del personal de l’administració

El personal de l’Ajuntament, utilitza la TCAT i la TCAT-P com a certificat electrònic que permet
garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que el vincula a l’organització.
La plataforma cal que incorpori components de firma electrònica que permetin gestionar el
subprocés de:


Firma electrònica de documents administratius i resolucions entre d’altres, mitjançant
certificats emesos per un ampli rang d’Autoritats de certificació, entre les que cal que constin
CATCERT, DNIe i la FNMT.



Validació de certificats.



Estampar segells de temps a la firma.

Aquest component serà comú, no tant sols per a la plataforma de tramitació electrònica
d’expedients sinó també per a la resta de sistemes que son objecte del present contracte i que
requereixin de signatura de documents. Per tant, és requisit poder enviar/rebre documents dels
altres sistemes de gestió a l’únic portafirmes corporatiu per a la signatura electrònica dels
mateixos.
En el cas que el Consorci AOC disposi del servei d’identificació i firma al núvol, la solució caldrà
que s’hi integri sense cap cost addicional per part de l’Ajuntament.
9.7.7.2

Preservació de firmes electròniques

La solució ha d’incorporar els mecanismes que garanteixin la preservació de les signatures
electròniques ja sigui des de la pròpia eina o bé integrant-se amb una eina que ho garanteixi.
9.7.7.3

Evidències electròniques

Els mòduls que composen la plataforma han de poder generar evidències electròniques per a
garantir davant d’un tercer i amb efectes legals que no han sofert cap alteració amb
posterioritat.
Aquestes evidències s'hauran de conservar i permetran com a mínim conèixer la traçabilitat en la
tramitació dels expedients electrònics, informació sobre l'accés als expedients (qui, quan i a
quina informació s'ha accedit), qualsevol canvi en la informació dels documents i de la publicació
i despublicació de la informació de la seu electrònica.
9.7.7.4

Segell de temps

L'eina ha de poder fer ús de segells de temps de diferents proveïdors. Com a mínim el segell de
temps ens ha de permetre generar signatures amb segell de temps, generar evidències
temporals, completar signatures i garantir la conservació de signatures a través del ressegellat.
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9.7.7.5

Firma electrònica i portafirmes

La solució proposada haurà d’incloure un portal que permeti als usuaris centralitzar i agrupar la
gestió de la signatura electrònica de documents. Aquest mòdul haurà d'incloure les següents
funcionalitats:


La plataforma ha de permetre l’ús de qualsevol mitjà de signatura previstos a la Llei 39/2015
així com al Protocol d’identificació i signatura electrònica de l’Ajuntament d’Amposta.



A més dels certificats inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació,
la plataforma permetrà qualsevol mitjà de signatura que permeti acreditar l’autenticitat de
l’expressió de la seva voluntat i consentiment, així com la integritat i autenticitat del
document.



Signatura automatitzada segons l’apartat 9.7.19.3 mitjançant CSV.



Admetre explícitament els certificats T-CAT i TCAT-P d’empleat públic, així com el DNIe o
qualsevol altre reconegut i classificat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).



Es permeti la firma electrònica en format PadES, PadES-T, PadES-LTV, XAdDES-T, XadES-XL.



Les signatures produïdes tindran formats avançats i seran preservables.



Integració amb el gestor d’expedients així com la resta de components de l’apartat 9 del
present plec.



Els certificats digitals que siguin utilitzats per la plataforma d’administració electrònica (per
funcionaris o usuaris o per actuacions administratives automatitzades), es validaran utilitzant
els serveis de PSIS del Consorci AOC.



S’ha de permetre validar certificats, firmar documents i “estampar” segell de temps a la firma.



Definició dels atributs dels signants.



Definició de motius de firma, com per exemple, PD (Per delegació), Instructor, Resol per
Delegació Alcaldia, etc.



Aprovació, vist-i-plau, firma-e i rebuig de documents, amb possibilitat d’indicar motiu i
observacions.



Creació de perfils (grups d’usuari).



Signatura per càrrecs, funcions o responsabilitats.



Es prioritzarà la signatura de documents en format PDF, i per tant, cal que es puguin
transformar altres formats de documents ofimàtics a aquest. Però permetrà poder signar
altres formats. El licitador explicitarà quins formats de documents permet signar.



Definició de circuits de signatura predeterminats i dinàmics, incloent-hi signatura per lots
(diversos documents), signatures múltiples indistintes i/o seqüencials (diversos signants),
indicant els redactors quins són els signataris i l’ordre de signatures.



Incorporació de validació o vistiplau en el circuit de signatura.



Previsualitzar el document a signar i, també, accés a l’expedient relacionat (documents que el
conformen).
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Signatura individual i massiva de documents (per lots), sol·licitant el PIN del certificat una sola
vegada.



Es puguin visualitzar les firmes electròniques al document, incrustant als corresponents peus
de firma la informació del certificat usat per a la mateixa i també incloure la imatge
digitalitzada de la firma manuscrita.



Enviament d’avisos als usuaris per a avisar que tenen documents pendents de signatura, així
com l’avís una vegada s’hagi signat el document.



Ús de segell de temps per a assegurar amb exactitud l'instant en què la firma té lloc.



Safata de documents pendents de signar, amb la relació i previsualització a la vegada que es
va seleccionant, sense la necessitat d’obrir un a un el document, de forma que permeti anar
seleccionant els documents a firmar i poder-los firmar després per lot.



Safates de documents pendents de signar, signats, delegats per a la firma, rebutjats i poder
realitzar cerques per diferents criteris i filtres per diverses metadades.



Seguiment dels documents a signar: prioritats, signatures en espera d’altres, per data de
termini.



Gestió de delegacions i/o substitucions de signatura per part de l’usuari final. Incorporació de
la funcionalitat de substitució o delegació de signatura d’un usuari a un altre, de manera que
tot document pendent de signatura passi a la signatura de la persona delegada. Aquesta
tasca de delegació, la farà el mateix usuari que signa indicant el període de delegació, a més
de l’administrador de la plataforma.



Incorporació en el document de signatura amb “marca d’aigua” visible i/o codi segur de
verificació i codi de barres o QR que permeti la localització ràpida de document i expedient.



Generació de còpies dels documents signats amb codi segur de verificació.



Permeti la firma del document per un o varis signants, podent configurar-ho de forma
seqüencial i en paral·lel, obligatoris i opcionals.



Cal que disposi de solució per a la preservació de les firmes electròniques ja sigui des de la
pròpia eina o bé amb tercers que ho garanteixin.



Cal que es generin les evidències electròniques per a garantir davant tercers i amb efectes
legals que es manté la integritat i l’autenticitat. Aquestes han d’assegurar la traçabilitat en la
tramitació d’expedients, així com la publicació/despublicació d’informació en seu electrònica i
altres funcionalitats.



Es valorarà positivament la provisió i integració d’un sistema HSM, de certificats centralitzats.



En el cas que el Consorci AOC proveeixi el servei d’identificació i firma al núvol, i que
l’Ajuntament opti per aquest servei, l’adjudicatari integrarà aquesta solució sense cap cost
addicional per a l’Ajuntament.

9.7.7.5.1

Firma biomètrica i remota

La plataforma ha de disposar de funcionalitats que permetin la signatura biomètrica en
atencions presencials i remota per assistència en tramitació per telèfon amb el ciutadà, amb
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l’obtenció de les evidències oportunes que garanteixin la voluntat, autenticitat i integritat en la
signatura dels documents.
Cal lliurar la solució plenament integrada i amb tots els llicenciaments per a l’Ajuntament que
permeti, sense restricció de nombre d’usuaris, funcionalitats ni volum de documents, la
funcionalitat de firma biomètrica i firma en remot, que podrà ser usada per:


Personal de l’oficina d’assistència en matèria de registres, entrada per a la signatura de
sol·licitud del ciutadà així com de sortida, com notificacions per compareixença com
l’acusament de rebuda. Una vegada emplenat, el funcionari l’enviarà al dispositiu mòbil
perquè el ciutadà el pugui visualitzar i signar mitjançant signatura biomètrica. El document
signat i les evidències s’han de poder incorporar com a documents al registre o expedient
electrònic o component des d’on s’ha generat el document, de forma automatitzada i
transparent a l’usuari final.



En la firma remota, el sistema permetrà enviar un enllaç al document a signar i una
notificació SMS al dispositiu mòbil del ciutadà amb un pin d’un sol ús per a la signatura-e de
la sol·licitud, emmagatzemant el document signat i evidències de la firma-e.



Per personal notificador, per a incorporar la signatura en l’acusament de rebuda dins el flux
de notificació.



Per personal inspector en serveis a territori, mitjançant aixecament d’actes i la signatura per
part de l’interessat.



Des de l’aplicació de Gestió de recursos humans en la signatura de contractes.



Per personal de l’àmbit social, en serveis i tasques d’ajuda a domicili dels seus usuaris.



Estarà integrat amb la solució de firma biomètrica mòbil, objecte del present contracte
(apartat 9.7.24.3).

L’adjudicatari proveirà dins del contracte de 3 dispositius mòbils (tauletes) per a efectuar la firma
biomètrica des de l’oficina d’assistència en matèria de registres o per a l’aixecament d’actes en
tasques d’inspecció a via pública, així com detallar els dispositius compatibles amb la solució per
a garantir l’obtenció de les dades biomètriques en la signatura manual.
9.7.7.5.2

Portafirmes mòbil

Es requereix que :


La solució cal que incorpori un portafirmes electrònic per a dispositius mòbils (smartphone),
tant iOS com Android, plenament integrat amb els diferents components de la solució, que
contempli les safates de documents pendents de signar, els signats, els delegats, etc.



Els documents per a la signatura seran els de qualsevol subsistema de gestió objecte del
present contracte i no únicament els del sistema de gestió d’expedients.



A més de disposar de l’accés a la consulta del document, cal poder obtenir les metadades
associades al document així com l’expedient al que pertany.
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Cal que permeti la firma electrònica mitjançant vist-i-plau, certificat digital, així com el rebuig
amb la possibilitat d’indicar el motiu d’aquest, tant individualment com en lot.

9.7.7.5.3

Elements d’integració

Com a component comú de la plataforma, el portafirmes caldrà que incorpori un conjunt d’APIs,
serveis web que permetin la integració i interoperabilitat amb altres sistemes externs als mòduls
i components objecte del present plec, tant per a enviar documents a la firma com per al retorn
una vegada signats. Caldrà poder vincular metadades als documents així com arxius addicionals
a mode de contextualització del document a signar.
9.7.7.5.4

Portafirmes ciutadà

És voluntat de l’Ajuntament augmentar l’agilitat i l’eficiència en la relació amb els ciutadans,
gestors professionals i empreses per mitjans electrònics.
És per això que es requereix un portafirmes ciutadà habilitat a la Seu electrònica o Carpeta
Ciutadà/Empresa, on des del sistemes de gestió administrativa de l’Ajuntament, es puguin enviar
a la firma documents amb una seqüència de signants que pugui incloure al ciutadà (persona
física o jurídica) i per tant, una vegada li pertoqui signar, el document és posat a disposició a la
seva safata per a que el ciutadà pugui accedir, visualitzar el document i signar-lo electrònicament,
per a així continuar internament el flux de signatura i tramitació especificat. Per exemple per a la
signatura de contractes, convenis, etc.
Aquest portafirmes ciutadà, ha de permetre enviar tant documents dels propis sistemes de
gestió administrativa com documents externs mitjançant la càrrega manual de l’arxiu i
determinar manualment el flux de signatura i la corresponent generació d’avisos per correu-e als
interessats.
Així mateix, la firma electrònica del document pel ciutadà, pot desencadenar en:


Continuïtat amb flux de signatura per part de càrrecs interns a l’Ajuntament.



En actuacions automatitzades, com:
o

Signatura automatitzada per segell d’òrgan.

o

Generació d’un registre electrònic, per exemple en documents tipus instància/sol·licitud
preemplenada, que d’ofici, l’Ajuntament li posi a disposició per a signar la voluntat d’inici
d’un determinat tràmit.

o

Enregistrament d’un consentiment que s’emmagatzemarà amb el tercer dins del nucli de
persones de les eines de gestió objecte del present contracte.



La firma realitzada pel ciutadà, generarà l’avís corresponent a l’empleat que l’hagi originat.
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9.7.7.5.5

Codi segur de verificació

El sistema ha d’incorporar un codi segur de verificació (CSV) a tots els documents electrònics
enviats al portafirmes, per a la seva integració amb la gestió documental, i per tant, amb
l'objectiu que les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius
emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament tinguin la consideració de còpies
autèntiques. Cal que permeti comprovar l'autenticitat i integritat del document a partir del CSV.

9.7.8 Digitalització
Cal que es disposi d’un sistema de digitalització, ja que tots els documents d’entrada aportats pel
ciutadà en suport paper s’han de poder incorporar al sistema mitjançant processos de digitalització i
per tant assolint la còpia autèntica dels documents aportats.
Tota la plataforma ha d’incorporar un component que ofereixi l’opció de digitalització de documents
des del motor de tramitació i un mòdul de gestió per a digitalitzar els documents prèviament
identificats mitjançant codi de barres, permetent l’execució de processos automatitzats d’escaneig.
Es requereix que:


Es puguin gestionar sub-processos de digitalització dels documents aportats tenint en compte
les polítiques establertes per a cada tipus de document.



S’utilitzi qualsevol dispositiu de producció documental que acompleixi amb l’estàndard TWAIN, i
específicament amb equips Fujitsu fi7140 i fi6130Z, que disposa l’Ajuntament.



El procés de digitalització de documents estigui integrat amb la gestió documental i per tant, els
documents d’entrada escanejats seguiran tots els criteris de catalogació, tractament i
classificació arxivística establerts en el catàleg de tipus documentals.



La digitalització permeti indicar o no si es desitja còpia autèntica, de forma que aquesta es
realitzarà amb signatura electrònica d’empleat públic o alternativament amb segell electrònic,
segons desitgi activar l’Ajuntament, podent esser mixt en alguns casos, abans que sigui
incorporat definitivament al repositori documental.



Poder completar les metadades segons el tipus de document, que pugui ser configurat
prèviament pels gestors de la plataforma.

Configuració:
Cal poder disposar d’eines per a la definició de les polítiques de digitalització, que defineixin i
estableixin les característiques bàsiques de digitalització (color, b/n o escala de grisos, resolució, a
una cara o dues, qualitat de compressió d’imatges, sobre-escriptura en cas que existeixi document,
etc.).
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Cal poder establir polítiques de firma electrònica a implementar en el moment de la digitalització,
permetent així disposar d’un sistema segur de digitalització (apartat firma electrònica).
El procés de digitalització cal que es pugui dur a terme des de qualsevol mòdul de gestió des del que
es pugui o s’hagi de realitzar la incorporació de documents externs al sistema, respectant el Protocol
de digitalització de l’Ajuntament d’Amposta.
9.7.8.1

Digitalització individual des dels sistemes de gestió.

Els diferents mòduls o sistemes de gestió (habitants, registre, gestió econòmica, tributària,
recaptació, expedients, etc.) ha de poder disposar d’una secció dedicada a documents, des de la
que s’han de poder incorporar al sistema documents aportats. El procés d’incorporació de
documents de cada sistema de gestió, invocarà al servei únic d’incorporació de documents, que
contarà amb els mateixos processos i interfície per, entre d’altres accions, donar nom al
document, catalogar-lo per a garantir els criteris establerts per l’Ajuntament per al tipus
documental, etc. i connectar-se de forma automàtica amb l’escàner corresponent (l’Ajuntament
disposa d’equips Fujitsu fi7140 i fi6130Z així com equips multifunció amb driver Twain amb els
que integrar) per a dur a terme la digitalització dels documents seguint la política de digitalització
prèviament establerta per a cada tipus de document.
El sistema ha de permetre la digitalització individual directament des del gestor documental així
com la digitalització semiautomàtica o massiva per lots.

9.7.9 Reutilització de dades i documents i gestió de consentiments
Les gestió de documents aportats pels ciutadans i les empreses per a la gestió dels seus assumptes
és un dels aspectes que més impacte tenen sobre l’eficàcia i eficiència de la gestió administrativa.
Per això, és fonamental disposar d’una bona solució per a aquesta gestió.
A més s’hi refereix clarament l’article 53 de la Llei 39/2015 relatiu als drets de l’interessat en el
procediment administratiu.
Per tant, es requereix que:


Es pugui configurar aquesta propietat per cada tipus documental d’entrada i en virtut de la seva
naturalesa es podrà definir com a personal (DNI, títol acadèmic, etc.) o multipersonal (llibre
família, escriptura, etc.).



És disposi dels processos pels quals el ciutadà pugui aportar documents necessaris i donar els
consentiments per a la seva reutilització, tant pel canal presencial com per l’electrònic. El
consentiment i el document original aportats han de quedar vinculats a la persona del nucli
d’informació corporatiu (objecte del present plec) amb les corresponents dates de vigència per
tal que es pugui reutilitzar des de qualsevol altre expedient que l’Ajuntament tramiti.
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El motor de tramitació i el subsistema de registre caldrà que apliquin automàticament la lògica
de reutilització quan es sol·liciti el document en qualsevol gestió que realitzi el ciutadà i des de
qualsevol mòdul de gestió municipal.
9.7.9.1

Extensió de la gestió de consentiments

14

Més enllà de la finalitat purament documental, la gestió dels consentiments, cal poder-se
realitzar des d’una vesant més holística i per tant, es pretén que per a altres serveis que
l’Ajuntament pugui oferir al ciutadà i aquests requereixin del seu consentiment, puguin
gestionar-se mitjançant el present component.
Per exemple, l’Ajuntament pot oferir un servei de newsletter al qual, caldrà registrar en el nucli
de tercers de la plataforma, el consentiment i la vigència del mateix per a aquest servei.
Per tant, aquest component pretén ser la peça central de reutilització de documents i dades i la
gestió dels consentiments per a les comunicacions i la prestació de determinats serveis que
l’Ajuntament pugui oferir al ciutadà.

9.7.10 Seu electrònica
La proposta de seu electrònica haurà de respectar els principis de seguretat, disponibilitat,
neutralitat, accessibilitat i interoperabilitat d’acord amb la normativa establerta, així com l’ús
d’estàndards oberts i, en el seu cas, altres d’ús generalitzat per a la ciutadania.
La seu electrònica disposarà de sistemes que permetin establir comunicacions segures sempre que
sigui necessari. Per tal d’identificar-se i garantir una comunicació segura s’utilitzaran certificats
reconeguts o qualificats d’autenticació del lloc web o mitjà equivalent.
L’adjudicatari presentarà una proposta de disseny i model de seu-e, sobre la que, a petició de
l’Ajuntament, caldrà realitzar les modificacions oportunes per tal d’adequar-la a la imatge
corporativa que requereixi.
La seu electrònica inclourà, com a mínim, els elements i/o funcionalitats que s’enumeren a
continuació:


Ha de ser multi-idioma, com a mínim català i castellà.



Gestor de continguts que permeti disposar de diferents rols (nivells d’accés i seguretat en l’edició
dels continguts) i que sigui de fàcil ús per als usuaris finals.



Personalitzada i adaptada als fulls d’estils i imatge corporativa del portal web de l’Ajuntament.



Disposi de registre d’evidències de publicació i accessibilitat.

14

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 12 mesos després de la signatura del contracte.
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Responsiva. La seu electrònica cal que sigui accessible i adaptable a dispositius mòbils



(smartphones/tablets).


Cal que sigui accessible segons normativa vigent.



Informació sobre la disponibilitat de la seu i el registre electrònic. Interrupcions de servei.



Informació sobre la seu electrònica:
o

Identificació de la seu, òrgan titular i dels responsables de gestió i dels serveis.

o

Mapa de la seu o equivalent indicant l’estructura de la mateixa i l’enllaç directe.

o

Disposició de creació de registre i seu-e.

o

Titularitat i regulació.

o

Indicació de la data i hora oficial.

o

Calendari de dies hàbils.

o

Preguntes freqüents o guies d’ajuda en l’ús dels serveis-e.

o

Alertes en cas d’interrupció del servei de registre electrònic i traçabilitat.

o

Sistema de verificació de certificats així com possibles tests de navegadors, etc.

o

Relació de sistemes d’identificació i signatura admesos.

o

Requisits tècnics.

Informació pública, serveis i formularis amb accés anònim, plenament integrat amb els



subsistemes de gestió que permeti la publicació automatitzada de continguts de:
o

Catàleg de serveis i de procediments, incloent informació detallada de cada tràmit, així com
l’enllaç als formularis electrònics personalitzats i documents i impresos d’aquells que es
puguin realitzar per via presencial i que, permetrà la presentació al registre electrònic:


Catàleg de tràmits a la ciutadania.



Catàleg de tràmits per als empleats municipals, de forma que es disposi d’un servei
independent i diferenciat del catàleg al ciutadà, a mode intranet.



Caldrà que disposi d’un assistent per al ciutadà de forma que mitjançant paraules clau o
per fets vitals, el condueixi al conjunt de tràmits i serveis disponibles.

15

o

Tauler d’edictes integrat amb l’eTauler del Consorci AOC.

o

Perfil del contractant integrat amb el perfil del contractant Generalitat-Consorci AOC.

o

Enllaços a butlletins oficials.

o

Publicació de convocatòries i actes de les sessions dels òrgans vinculants de l’Ajuntament.

o

Normativa vinculada amb el catàleg de procediments (ordenances generals i fiscals,
reglaments, etc.).

15

o

Calendari del contribuent –fiscal-.

o

Verificació de documents electrònics.

o

Relació de funcionaris habilitats.

o

Codis d’identificació d’òrgans (Codis DIR3), directament del subsistemes de gestió interna.

o

Qualsevol altra informació pública que l’Ajuntament consideri oportuna.

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 24 mesos després de la signatura del contracte.
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o

Oferta pública de treball i processos de selecció de personal categoritzats.

o

Formularis de comunicació de queixes i/o suggeriments integrat amb la plataforma de
tramitació electrònica i accés integrat al sistema de gestió de backoffice.

o

Servei de petició de cita prèvia, tant per a càrrec electes, tècnics municipals com serveis
públics de l’Ajuntament i integrat amb el subsistema d’atenció ciutadana de l’apartat 9.7.15.

o

Formularis personalitzats de sol·licitud de tràmits o serveis.

o

Formularis propis de l’Oficina virtual tributària.

o

Punt d’accés al registre de factures (FACE/eFact).

o

Accés al portal de transparència i dades obertes.

o

Editor de formularis.

o

Cercador potent que permeti localitzar qualsevol contingut, la informació de la seu, el
catàleg de tràmits, etc. diferenciant el tipus de contingut del què es tracta.



Informació, serveis i formularis d’accés amb identificació:
o

Identificació, accés i firma electrònica mitjançant integració amb VALID del Consorci AOC,
permetent autenticar-se amb idCatMobil, Certificats-e, cl@ve, etc.

o

Gestió de la representació, mitjançant compareixença electrònica per atorgament de poder
apud acta per mitjà de sistemes de firma electrònica. Enllaç amb REA (directa o
indirectament mitjançant servei Representa).

o

Registre electrònic.

o

Carpeta ciutadà/empresa, segons funcionalitats i serveis especificats en apartat 9.7.16.

o

Bústia de notificacions electròniques integrada amb el servei de notificacions electròniques
eNotum del Consorci AOC.

Es lliuraran els fitxers font i/o la possibilitat de personalització d’estils, imatge i estructura per part
de l’Ajuntament, de la seu electrònica per tal d’adequar-la al nou context d’experiència i usabilitat,
així com nous continguts per a l’usuari final.

9.7.11 Catàleg de tràmits i serveis digitals
La plataforma inclourà un catàleg de procediments i tràmits organitzats per matèries i fet vitals,
relacionats d’acord amb el quadre de classificació documental:


Per a publicar-se a la seu electrònica aquells que afectin al ciutadà.



Per a publicar-se a la intranet aquells que afectin als empleats municipals.

El catàleg cal que s’unifiqui en un únic repositori per a tots els sistemes (back-office i front-office) de
forma que es tracti d’un sol component independent que podrà ser cridat per sistemes d’entrada i
de sortida de sol·licituds i aportacions de documents per part dels ciutadans (registre electrònic,
registre presencial, carpeta ciutadà/empresa, etc.) i a més estarà totalment integrat amb:


El gestor d’expedients per a evitar la reentrada d’informació per part del tramitador.
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Sistema d’atenció al ciutadà, per tal de poder informar i ajudar a la tramitació.



Seu electrònica, catàleg de tràmits de forma que s’autopubliqui la informació de cadascun.



Registre d’entrada presencial per a ajudar en l’inici i garantir el dret d’assistència al ciutadà en la
presentació telemàtica, així com obtenir els models de formulari normalitzats per a cada tràmit
de sol·licitud.

Es lliuraran els fitxers font i/o la possibilitat d’autonomia en la personalització d’estils, imatge i
estructura per part de l’Ajuntament, del catàleg de tràmits per tal d’adequar-lo al nou context
d’experiència i usabilitat, així com nous continguts per a l’usuari final.
9.7.11.1 Catàleg i fitxa informativa
Es requereix que:


El catàleg estigui composat per cadascun dels tràmits inventariats on es definiran les fitxes
informatives per a descriure’ls.



La fitxa descriptiva ha de contenir informació pública i privada per a l’Ajuntament, per a
informar des de la Seu electrònica en quant a requeriments de presentació i condicions de
procediment (objecte, descripció, normativa aplicable, destinataris, termini de resolució,
efectes del silenci administratiu, documents requerits i si el tràmit és obert en termini de
presentació o no).



La fitxa cal que es pugui generar en català i castellà, valorant-se positivament que sigui
traduïda de forma automàtica mitjançant traductor automàtic. L’usuari validarà la traducció
final, evitant l’entrada per duplicat.



Cal poder definir apartats comuns a tots els tràmits com poden ser peus legals,
consentiments, etc.



Cal poder indicar aquells tràmits que son purament interns a l’Ajuntament, i per tant
tramitables mitjançant portal de tràmits pels empleats municipals.



La fitxa descriptiva ha de permetre configurar la llista de documents requerits per a cada
sol·licitud, de forma que a priori ja s’estableixi la tipologia documental en la que enquadrarse, garantint la seva entrada al repositori de documents segons les polítiques del document
electrònic establertes. Aquests també estaran disponibles al Registre d’entrada de
documents per tal que el tramitador pugui indicar quins s’aporten i quins no i s’expliciti al
mateix justificant de registre i també per a poder generar document de requeriment al
mateix moment.



Cal poder definir pesos i formats pels diferents tipus de documents a ser incorporats des de
la seu electrònica per part dels interessats.



Des de la fitxa, es pugui associar i accedir al formulari d’inici del tràmit, podent reutilitzar
formularis ja pre-elaborats i comuns a d’altres tràmits, com per exemple la instància
genèrica.
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Així mateix, aquells tràmits que es vinculin a serveis electrònics externs, l’opció de tramitació
electrònica es linkarà amb el servei destinatari; per exemple tràmits a Gencat, AGE, etc.


Cal que el catàleg permeti la incorporació d’informació i/o documentació d’accés restringit al
personal del servei d’atenció ciutadana i punts d’atenció personalitzada, a mode d’instrucció
operativa per a l’ajuda en l’atenció presencial, en el servei d’informació telefònica al ciutadà
així com per a la pròpia tramitació.



Cal poder indicar la unitat administrativa responsable del procediment de forma que el
registre d’entrada sigui automàticament derivat a aquesta. Altrament romandrà al registre
d’entrada per a la validació i derivació posterior per part de l’Oficina d’atenció al ciutadà.



Cal que, si el tràmit requereix d’autoliquidació/liquidació de taxes i preus públics, la
tramitació per part del ciutadà, permeti la seva generació de forma automatitzada,
permetent prèviament l’entrada de les dades que puguin ser usades com a paràmetres o
variables de la fórmula de càlcul de la liquidació/autoliquidació. Cal que estigui plenament
integrat amb el sistema de gestió tributaria i recaptació, així com el corresponent pagament
telemàtic en la presentació al registre, vinculant tots els documents.



El catàleg cal que pugui ser interoperable amb altres catàlegs de tràmits, per exemple per
finestretes úniques, com per exemple els tràmits FUE, un catàleg interoperable amb els de
l’OGE de la Generalitat de Catalunya.



Cal que incorpori una codificació específica vinculada als codis de tràmits que des de l’AGE
s’especifiqui a mode de correlació per al consum de dades i documents a través de
plataformes d’intermediació.



Els tràmits i procediments estaran integrats amb el registre d’entrada podent-se associar
assumptes, modalitats i/o unitats gestores per tal que el personal de les oficines d’assistència
en matèria de registre puguin disposar de la informació del tràmit, documents requerits, etc.,
i poder realitzar al moment, tant la derivació del registre a la unitat responsable com també
la possible obertura d’expedients.

9.7.11.2 Formularis normalitzats
A cada fitxa informativa es podran associar models de formularis normalitzat així com altra
informació relacionada amb el tràmit i d’interès per a la ciutadania.
9.7.11.3 Automatització documents de sol·licitud normalitzats

16

Per a agilitzar aquesta tasca de manteniment de formularis normalitzats a per cada
sol·licitud/tràmit, el sistema caldrà que implementi un sistema de generació automàtica de
documents de formularis de sol·licitud, adequat a la imatge corporativa, que seran homogenis
tant per a l’atenció presencial com per a la telemàtica i s’autogenerarà en base a la fitxa
descriptiva i al tipus de sol·licitud que es defineixi en l’apartat 9.7.17.4.1, recollint dades de
16

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 6 mesos després de la signatura del contracte.
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l’interessat, del representant, exposició de motius, petició, metadades específiques del tràmit
segons blocs d’informació, documents requerits, peus legals predefinits, etc.). Aquesta
funcionalitat agilitzarà i simplificarà molt les tasques de manteniment i adequació permanent
d’aquests tipus de documents a la vegada que homogeneïtza i normalitza els entorns presencials
i telemàtic.
9.7.11.4 Assistent virtual de tràmits
Atès que el ciutadà, no té perquè ser coneixedor de la naturalesa jurídica dels tràmits i serveis
que ofereix l’administració, per tal de facilitar la tramitació, la solució lliurarà amb el catàleg de
tràmits un assistent, totalment parametritzable per l’Ajuntament que ajudi i guiï al ciutadà en
base a la naturalesa de fets vitals o situacions professionals/personals que li permeti obtenir els
tràmits o serveis que li pertoca, en base a preguntes i respostes guiades.
Com a mínim, s’implementarà un cas, consensuat amb l’Ajuntament per a l’assistent virtual,
permetent la complementació de dades, selecció de supòsits i opcions, aportació de dades i
documents, realització de pagament-e i la firma-e de sol·licitud.

9.7.12 Registre d’apoderaments17
El registre electrònic d’apoderaments haurà de permetre:
La interoperabilitat amb altres registres per tal de comprovar la representació de qui actuï



davant l’Ajuntament, en nom d’un tercer, mitjançant la consulta, si s’escau, a altres registres
similars, com ara el registre mercantil, de la propietat i protocols notarials.
L’assentament que es generi en el registre electrònic haurà d’incloure:
o

Nom i cognoms o raó social, document d’identificació fiscal o equivalent de l’interessat i de
l’apoderat.

o

Data d’inscripció, termini pel qual s’atorga el poder, tipus de poder i facultats que atorga.

Lliurar a l’Ajuntament el tràmit Apoderament “apud acta” que es realitzarà mitjançant



compareixença en la seu electrònica fent ús dels sistemes de signatura electrònica o, mitjançant
compareixença a l’Oficina d’atenció al ciutadà.
El document electrònic que acrediti el resultat de la consulta en el registre electrònic



s’incorporarà automàticament en l’expedient electrònic.
Generar un document electrònic que acrediti la condició de representant i els poders que té



reconeguts en el moment de la tramitació.
Així mateix:
Des del servei de Registre d’Entrada de documents (personal de les Oficines d’atenció al ciutadà)



han de poder disposar de la informació per a la consulta en línia per a la validació de la
17

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 6 mesos després de la signatura del contracte.
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representació que el ciutadà indiqui, així com poder-la incorporar al registre de representants
propi de la solució, així com al servei Representa del Consorci AOC mitjançant interoperabilitat
de la solució.


El servei de formularis electrònics en la tramitació des de Seu-e, s’haurà d’integrar amb el
registres d’apoderaments, i específicament, no limitant-se únicament a aquests, la integració
amb el servei Representa del Consorci AOC.



Des dels serveis de la Carpeta ciutadà/empresa, la informació d’apoderament/representació
estigui disponible per a la seva consulta així com per a l’entrada de noves representacions
mitjançant el servei directe “apud acta”.

9.7.13 Passarel·la de pagament
La solució ha d’incloure un sistema de pagament telemàtic de forma que un usuari final ha de poder
realitzar pagaments de taxes, impostos, matrícules, etc.; aquells derivats de procediments i
sol·licituds electròniques i d’obligacions tributaries obtingudes mitjançant documents de cobrament
emesos per l’Ajuntament des dels serveis que lliurarà el component de Gestió, recaptació i inspecció
dels ingressos municipals, apartat 9.6.
Per a això haurà de:


Garantir la seguretat i confidencialitat de la informació bancària aportada en el procés de
pagament.



Facilitar la possibilitat de realitzar transaccions de pagament amb un conjunt d’entitats
financeres, i no limitar-se a una única entitat.



Incorporar eines de control del frau, com ara: localització d’IP, llistes negres, etc.



Admetre diferents tipus de modalitats de pagament.



Integrar-se amb el procés de tramitació de sol·licituds electròniques i/o inscripcions
electròniques a activitats i/o cursos.



Integrar-se amb els subsistemes de gestió econòmics, gestió d’ingressos i plataforma de gestió i
tramitació electrònica d’expedients i serveis a la seu-e, de l’apartat 9 del present document.



Cal poder associar cada passarel·la de pagament als diferents ens en cas d’existir-ne durant la
durada del contracte i procediments.

L’Adjudicatari integrarà els mòduls i components que impliquin pagament amb la passarel·la de
pagaments que disposi l’Ajuntament. Així mateix, durant la vida del contracte, l’adjudicatari validarà
els requeriments tècnics i integrarà la solució davant possibles canvis de la passarel·la que
l’Ajuntament pugui adoptar, sense cap cost addicional.
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9.7.14 Validació de documents electrònics
Tots els documents generats a la plataforma s'han de subministrar en format PDF/A i inclouran el
corresponent codi segur de verificació (CSV), que haurà de donar garantia d'autenticitat i integritat
en cas de canvi de format.
Així mateix, aquells documents inserits de fonts externes a la solució en qualsevol dels seus
subsistemes de gestió, caldrà que incorporin el corresponent CSV, únic i inequívoc al sistema.
El sistema inclourà a la seu electrònica un validador de documents electrònics emesos per
l’Ajuntament a partir del CSV. Per a la validació del document es sol·licitarà a l'usuari la introducció
del CSV que incorporarà el document a validar i es mostrarà el document original electrònic que
haurà d'estar emmagatzemat, juntament amb el seu CSV, el qual formarà part de les metadades del
document.
Així mateix, el sistema ha de ser capaç de validar de forma individual documents que estan inclosos
en relacions massives, com per exemple validació d’un CSV d’una operació comptable individual que
està signada/aprovada dins d’una relació massiva, de forma que l’estat del document individual sigui
coherent amb la seva tramitació, signatura, aprovació.

9.7.15 Atenció al ciutadà multicanal
La solució proposada es complementarà amb un mòdul integrat d’atenció al ciutadà que permeti,
com a mínim:
9.7.15.1 Atenció integral
Basat a mode de sistema de tiquets que permeti a les oficines d’atenció al ciutadà gestionar el
servei:


D’informació amb accés als recursos públics i privats tant de ciutat com de l’Ajuntament que
ajudin a comunicar i remetre la informació sol·licitada, per correu-e, per telèfon,
presencialment, etc.



D’atenció personalitzada al ciutadà, amb una visió 360º d’aquest, amb accés a les dades del
nucli de persones, expedients, notificacions, de padró municipal com a habitant, com a
proveïdor a les dades de comptabilitat i com a contribuent als tributs, rebuts, etc. Tota la
informació vinculada a una persona que estigui disponible al sistema de gestió integral i
integrat i expedient-e.



Faciliti l’atenció al ciutadà de forma multicanal, per tant sigui quina sigui la via d’accés del
ciutadà en la seva relació amb l’Ajuntament (presencial, telefònica, videoconferència, correue, carpeta ciutadà/empresa, etc.).
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Seguiment de les peticions d’atenció, segons canal, estat, terminis, temps d’atenció, tipologia
dels assumptes, etc.



Publicació de comunicats interns entre el personal municipal de les oficines d’atenció que
permeti evitar l’ús del correu electrònic i per tant centralització de la informació en aquest
punt.



Cerca, explotació i quadre d’indicadors que permetin l’avaluació i la presa de decisions del
sistema d’atencions; per oficines, canals, estats, tipologies, etc. Aquestes dades seran
lliurades al datawarehouse per a l’explotació per part de l’Ajuntament, però es lliurarà un
quadre de partida per part de l’adjudicatari.



Permetrà integrar en l’entorn de treball d’atenció al ciutadà aquells portals web públics (web
municipal, seu electrònica, carpeta ciutadà/empresa, etc.) i privats (intranet, etc.) que ajudin a
la cerca d’informació per a l’atenció al ciutadà.



Facilitat d’enviament de correu electrònic des del mateix entorn per a enviar la informació
sol·licitada.



Es valorarà positivament la integració CTI amb sistemes de telefonia-callcenter.

9.7.15.2 Cita prèvia


Es requereix:
o

Sistema de configuració i parametrització des del qual es pugui configurar el
funcionament i activació de la cita prèvia; creació i manteniment d’agendes de persones,
serveis o centres, amb les dades de contacte així com les franges horàries disponibles, en
base a calendari personal, absències, dies d’atenció , etc.

o

Es disposarà d’un entorn web publicable a la seu electrònica a mode de tràmit i també a
mode web responsiva, per la qual els ciutadans puguin sol·licitar cita prèvia a un
determinat centre, servei o persona que disposi d’agenda publicada al ciutadà. Aquest
entorn serà a mode marca blanca i personalitzable amb la imatge i colors corporatius.
Serà responsiva i adaptativa a qualsevol dispositiu mòbil des dels que s’accedeixi.

o

Caldrà que permeti indicar temes i motius de la visita de forma preestablerta que ajudi a
l’avaluació posterior i obtenció d’indicadors.

o

Gestió de sol·licituds de cita prèvia i procediment de gestió d’aquestes, enregistrament,
comunicacions amb l’interessat, modificacions, anul·lacions, etc.

o

El servei de Cita prèvia ha de ser integrable i interoperable amb d’altres solucions per tal
que pugui ser un servei multicanal. Per tant, es lliuraran les API’s que facilitin el registre
de cites, validació de cites així com cancel·lacions.

o

El ciutadà caldrà que obtingui un justificant de la cita amb obtenció d’un codi alfanumèric,
codi de barres o un codi QR que el referenciï.

o

Caldrà que s’integri amb un sistema (amb la possibilitat d’escaneig de codi de barres o
codi QR) que permeti validar les cites a l’entrada dels equipaments per tal de confirmar la
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visita del ciutadà i per tant, gestionar les cites i torns segons les validacions prèvies
(actualment sistema de gestió de torns d’atenció i cita prèvia Quenda de Plexus).
o

Permeti l’anul·lació o modificació de cites prèvies concertades per part del ciutadà i pels
gestors municipals.



La informació basada amb el catàleg de procediments i tràmits:
o

Solució que permeti obtenir qualsevol informació, tràmits, procediments, serveis que
presta l’Ajuntament per a poder realitzar un servei d’atenció al ciutadà correcte.

o

Cal que sigui un concentrador d’informació com únic punt d’atenció i informació al
ciutadà.

o

Cal que disposi del catàleg de tràmits (el publicat a la seu-e) però amb accés a la
informació pública i privada a mode d’instrucció operativa o guia de procediment.

o

Des del punt anterior, permetre la tramitació assistida als ciutadans incorporant la
signatura biomètrica: A partir del punt anterior d’informació, cal poder-se iniciar la
tramitació corresponent del servei, sense necessitat d’entrar i sortir de plataformes
diferents.



Enllaç als diferents portals i serveis públics electrònics:
o

A més de ser centre d’informació cal que centralitzi l’accés a les diferents eines de gestió i
d’atenció, permetent obtenir un únic escriptori d’atenció al ciutadà complet.

o

Cal la integració amb API’s o serveis web externs que permetin obtenir informació
d’interès per a les persones de les Oficines d’atenció al ciutadà.

Per tant una eina bàsica on poder concentrar els serveis d’informació, tramitació i atenció al
ciutadà per part d’aquells serveis que estan a primera línia en la relació al ciutadà (presencial,
telefònic, telemàtic).

9.7.16 Carpeta electrònica – Serveis digitals
La solució proposada haurà d’incloure un espai dins de la seu electrònica des d’on les persones
físiques i jurídiques i representants, puguin accedir, de forma àgil i senzilla, a serveis electrònics com
element principal de la relació digital amb l’Ajuntament, sense la intervenció dels empleats
municipals. Consultar informació i documents que l’Ajuntament disposi d’ells i conèixer l’estat en
què es troben les seves sol·licituds i tràmits així com disposar de serveis i tràmits amb l’Ajuntament
per mitjans electrònics amb plena garantia jurídica i tècnica.
La carpeta cal que actuï en base a:


Vistes o finestres sobre els sistemes d’informació i gestió municipal detallats en el present
document. Això implica que la Carpeta ciutadà/empresa s’ha de poder configurar i parametritzar
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des dels sistemes de gestió de backend, donant visibilitat al ciutadà sobre dades, expedients
(segons fases, estats, etc.) i documents (indicant quins son accessibles, confidencials, etc.).


Serveis autoconsumibles automatitzats, que permetin la transacció i obtenció de documents i
certificats electrònics, sense la necessitat de tramitar sol·licituds al registre electrònic i la
tramitació posterior.



Iniciació de tràmits relacionats amb cada servei, atès que ja es disposarà de l’autenticació de la
persona per mitjans electrònics.



Registri les evidències al sistema de gestió intern dels accessos, operacions i transaccions que
realitza el ciutadà.

Per tant, caldrà integrar-se amb la resta de components de l’apartat 9 per configurar una carpeta
electrònica ciutadà/empresa per a l’accés a la consulta de dades i documents que l’Ajuntament
disposi sobre ell i permetre la tramitació directa d’assumptes amb l’Ajuntament.
9.7.16.1 Requeriments tècnics


Cal que sigui multi-idioma, com a mínim, català i castellà.



L’accés a la carpeta ciutadà/empresa podrà fer-se, indistintament, mitjançant certificat
electrònic o amb altres sistemes d’identificació segura com sistema de claus compartides.
L’accés a la carpeta ciutadà/empresa, com a mínim serà mitjançant VALID del Consorci
AOC.
En el cas que l’Ajuntament implantés un sistema de targeta ciutadana, l’adjudicatari
implementarà el sistema d’autenticació a la Carpeta ciutadà/empresa sense cost addicional.



La solució ha de permetre identificar serveis i funcionalitats possibles segons el perfil o rol
que els interessats disposin segons la relació amb l’Ajuntament; habitant, professional,
entitat, empresa, proveïdor, contribuent, empleat públic, etc.



Atès que cada persona pot actuar segons diferents rols davant l’Ajuntament, la plataforma ha
de resoldre la relació electrònica amb l’Ajuntament per part dels ciutadans. Es requereix
disposar d’un conjunt de serveis i funcionalitats ja sigui tot en un sol punt a mode “Carpeta
ciutadà/empresa” i a mode de subcarpetes carpetes electròniques específiques com
“tributaria o de contribuent”, “proveïdor”, “gestor Administratiu”, etc.
En qualsevol cas, independentment de la forma de lliurar la solució, és voluntat de
l’Ajuntament, detallar els requeriments de serveis i funcionalitats per a cada col·lectiu, indicat
als punts següents.



Els serveis digitals a mode de portals web i carpetes electròniques, caldrà que l’adjudicatari
els personalitzi a la imatge corporativa que es requereixi i seran accessibles segons
normativa i responsive web design per a l’accés des de dispositius mòbils com a aplicacions
mòbils híbrides.
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Per tal de poder donar un suport al ciutadà, caldrà que el personal d’atenció al ciutadà, pugui
accedir a la Carpeta en mode suplantació d’identitat per a la simulació i consulta
d’informació.

9.7.16.2 Funcionalitats i serveis digitals generals de les carpetes per als interessats


Accedir a com interessat, com a representant o com a representat, contemplant l’àmbit de
representació i els documents vinculats segons el registre corresponent.



Consultar les seves dades personals, tant del nucli de tercers, domicilis, padró d’habitants,
dades tributaries i de recaptació voluntària i executiva, així com a gestió econòmica com a
possible proveïdor, amb possibilitat d’actualització pels extrems que es determini.



Consultar l’estat d’expedients que tenen oberts amb l’Ajuntament i dels quals són els titulars,
tant si s’han iniciat electrònicament com presencialment, i dels documents que els
conformen, segons vistes establertes per l’Ajuntament en base a procediments, dades i
documents.



Consultar les anotacions en les quals són part, tant en el registre d’entrada com de sortida.



Aportar documentació i consultar la que disposa l’Ajuntament de la persona interessada,
segons els tipus de documents i documents indicats com a públics.



Consultar i gestionar els seus representants inscrits en el registre de representants i/o
apoderaments.



Acarar i verificar els documents rebuts mitjançant codis CSV.



Petició d’accés a consulta d’expedient total o parcial (posada a disposició), identificant els
documents visibles permanentment des de la carpeta.
o

Pot anar vinculat a peticions d’accés recollits a la llei de transparència,

o

Pot anar vincular a peticions de préstec amb el servei d’arxiu municipal o unitat gestora
de l’expedient.



Consulta i accés a comunicacions i notificacions electròniques. Les notificacions enviades
formaran part de l’expedient i quedaran per tant, dins del dipòsit de les notificacions, una
vegada es disposi de l’evidència d’accés (practicada). Caldrà proporcionar els serveis web o la
consulta per a permetre aquesta funcionalitat. En qualsevol cas, l’adjudicatari lliurarà aquesta
funcionalitat plenament operativa per al ciutadà.



Consentiments :
18

o

Accés i consulta dels consentiments facilitats a l’Ajuntament, tant per als documents com
per als serveis que l’Ajuntament disposi (tràmits, comunicacions, alertes, newsletter, etc.).

o

Possibilitat de tramitar nous consentiments, tant proposats per l’Ajuntament com aquells
que el ciutadà vulgui aportar per mitjans electrònics, consolidant aquests sobre la gestió
de backoffice de consentiments de l’interessat.

18

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 12 mesos després de la signatura del contracte.
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o

Es lliurarà API oberta que permeti la consulta i transacció amb la gestió i validació de
consentiments, de forma bidireccional amb els diferents serveis de l’Ajuntament.



Consulta de Borsa de treball, en el cas que l’interessat formi part d’una borsa de treball,
consultant l’ordre en el que es troba i els membres (anonimitzats) precedents, amb la
possibilitat d’actualització de la situació a suspès, si l’interessat ho considera oportú.



Tota la informació que l’Ajuntament determini com a publicable i que consti al sistema de
gestió municipal i que és objecte del present contracte, com censos en que l’interessat consti,
agrupats per seccions i orígens d’informació.



Els documents que es puguin obtenir es generaran mitjançant servei d’expedició de
documents, havent-se de generar en línia i lliurar-se al mateix moment, en format PDF,
acomplint l’exigit en la norma vigent per a les actuacions administratives automatitzades,
havent d’incorporar als documents una firma electrònica amb segell d’òrgan de l’Ajuntament,
segell de temps vàlid i codi segur de verificació (CSV), garantint que el document és original
emès per l’Ajuntament.



Els models de documents que es puguin generar des de la carpeta electrònica
(ciutadà/empresa, contribuent, gestors administratius, habitants, proveïdors, etc.) s’han de
poder dissenyar des del sistema de definició i generació centralitzat de documents de la
plataforma única objecte del present plec i, en el seu cas, emmagatzemar-se al sistema de
gestió documental de la mateixa.



Bústia de documents, on es tindrà accés a aquells documents que s’hagin generat de forma
automàtica en base a una transacció generada per l’interessat des de la mateixa carpeta o
perquè l’empleat municipal, posa a disposició de l’interessat documentació que li és d’interès.



Portafirmes ciutadà, per a la consulta i firma electrònica de documents necessaris en la
sol·licitud i tramitació d’assumptes amb l’Ajuntament.



Cal que permeti al personal d’atenció al ciutadà o aquells en qui s’autoritzi com a servei de
suport a la ciutadania, la visió de les dades de la carpeta que el ciutadà disposa en el moment
de la trucada a l’Ajuntament, per a permetre donar un suport i atenció personalitzada.

9.7.16.3 Funcionalitats i serveis digitals per a habitants (empadronats)
Es requereix:


Els indicats a l’apartat 9.7.16.2 com a persona interessada.



Estigui integrat amb el sistema de gestió municipal objecte del present projecte; components
de l’apartat 9.



Consulta d’informació padronal que permeti a qualsevol persona amb identificació prèvia,
consultar la informació del seu empadronament contra el sistema de padró d’habitants de
l’Ajuntament d’Amposta. Com a mínim, nom i cognoms, DNI, lloc i data de naixement, data
d’alta al padró, adreça, nacionalitat, informació sobre residents al mateix domicili i dades
cens electoral.
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Cal que es puguin configurar textos que s’hagin de mostrar. Textos indicats pels empleats
municipals des del sistema de gestió del Padró d’habitants.



Disposar del servei d’expedició de documents com volants i/o certificats d’empadronament
signats mitjançant segell d’òrgan.



Vinculació amb tràmits de padró per tal de poder iniciar la tramitació.

9.7.16.4 Funcionalitats i serveis digitals per a proveïdors i entitats
Es requereixen serveis digitals i funcionalitats dins la Carpeta ciutadà/empresa, per a proveïdors i
entitats i associacions:


Els indicats a l’apartat 9.7.16.2 com persona interessada.



Estigui integrat amb els sistemes i components de la solució compresos en l’apartat 9 del
present plec, per tal d’oferir una visió completa dels assumptes i gestions que disposen amb
l’Ajuntament per als tercers que siguin proveïdors o entitats i associacions.



Accés i consulta de les dades identificatives.



Consulta l’estat d’aprovació i pagament de factures i accés al detall de les mateixes.



Obtenció de documents de factures per intervals de dates.



Consulta i modificació de comptes bancaris per al pagament de factures.



Aportar documents complementaris de factures, subvencions, etc.



Estat de sol·licituds de subvencions.



Subvencions rebudes i possibilitat de realitzar les justificacions mitjançant registre electrònic.



Justificacions de subvencions pendents.



Comunicacions i notificacions.



Documents que disposa l’Ajuntament sobre el proveïdor/entitat.



Consentiments.



Consulta d’informació detallada de fiances i avals.



Representant/s de l’empresa/entitat.



Expedició de documents mitjançant actuacions administratives automatitzades, com a mínim
emissió de documents com operacions superiors a 3.000€, certificats de retencions o relació
de factures amb informació sobre el seu estat.



Possibilitat de consultar els tràmits disponibles relacionats amb la gestió econòmica (que no
siguin serveis directes) i possibilitat d’iniciar-los.



Els documents a obtenir es generaran mitjançant servei d’expedició de documents de
Carpeta, funcionalitats i serveis digitals per a contribuents.



Tràmits directes, com obtenció de cartes de pagament, en el cas que els rebuts es trobin en
estat de pendent.



Poder realitzar autoliquidacions, en base a les tarifes definides a l’organisme.



Totes les funcionalitats, accions, dades i documents estaran plenament integrats amb el
sistema de gestió econòmica i tributària objecte del present projecte.



Els documents a obtenir es generaran mitjançant el servei d’expedició de documents.
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Els detallats en l’apartat 9.6.5.3 vers el servei de la Gestió i d’inspecció d’ingressos

9.7.16.5 Funcionalitats i serveis digitals per gestors administratius
Atès que les empreses i col·lectius professionals que es dediquen a la representació i a la
tramitació i gestió d’assumptes de tercers, es requereix dins la Carpeta ciutadà/empresa, una
solució per a aquests perfils, que disposi de les funcionalitats com a “Carpeta de gestors
administratius”, que:


Permeti acreditació de la funció de representació amb plenes garanties legals, en la que
s’identifiqui clarament a les persones representades i els tràmits als que està autoritzat.



Realització de tràmits de forma massiva.



Permeti generar una autoliquidació a un representat de la gestoria, en base a les tarifes
definides a l’organisme.



Possibilitat d’emetre documents de cobrament d’una sèrie d’autoliquidacions generades.



Possibilitat de consultar els pagaments realitzats entre dates.



Possibilitat de comprovar al sistema de gestió els pagaments realitzats.



Possibilitat de realitzar el pagament de tots aquells impostos, reserves, productes, etc. de
forma telemàtica i amb targeta de crèdit/dèbit o càrrec en compte.



Rebre i emetre un justificant de pagament de forma automàtica.



Obtenir documents d’un representat.



Els documents a obtenir es generaran mitjançant servei d’expedició de documents.

9.7.16.6 Funcionalitats i serveis digitals tributaris (Oficina virtual tributaria)
Es requereixen serveis digitals i funcionalitats en la seu electrònica, Carpeta ciutadà/empresa,
serveis telemàtics per als contribuents; serveis electrònics tributaris per al ciutadà, empresa,
entitats, professionals, sota dues modalitats:


Serveis accessibles sense identificació/autenticació d’usuari.



Serveis privats amb accés restringit i amb autenticació.

En funció de la normativa vigent en cada moment, l'Ajuntament ha de poder parametritzar la
necessitat d'identificació/autenticació de l'usuari per a accedir als serveis electrònics tributaris.
Els serveis disponibles en seu electrònica en modalitat sense identificació de ciutadà han de ser:


Realitzar el pagament on-line identificant les dades del document de pagament i mitjançant
passarel·la de pagament que pugui disposar l’Ajuntament, amb la conciliació automàtica dels
rebuts abonats per aquest canal.



Consulta de dades de càrrec en compte d’un rebut voluntari (rebut domiciliat), podent
obtenir informació detallada indicant el NIF o identificador fiscal del titular del rebut i valor,
identificador del rebut o també el concepte.

Pàgina 212 de 334



Consulta de l’embargament de comptes i/o devolucions de l’AEAT, per exemple mitjançant
identificació fiscal, referència, expedient d’executiva i import.



Consulta del detall de parcel·les IBI/Rústica, per exemple mitjançant NIF i identificació del
rebut o liquidació.



Obtenir documents de pagament de rebuts en període voluntari, per exemple mitjançant
identificador fiscal i concepte. Els documents de pagament caldrà que disposin dels codi de
barres i dades suficients per al seu pagament en qualsevol entitat bancària col·laboradora i
podent-se pagar de forma telemàtica al moment.



Cal poder generar autoliquidacions, amb selecció prèvia del tipus d’emissió/conceptes que
des de l’Ajuntament es decideixi permetre autoliquidar. Per tant, permetent indicar dades del
tercer, domicili fiscal, dades específiques sobre l’objecte/concepte tributari i obtenint com a
resultat l’autoliquidació amb les ràfegues corresponents per a permetre el pagament a
qualsevol entitat bancària i/o podent pagar-la telemàticament segons punt indicat
anteriorment.
Com a mínim s’implementaran autoliquidacions de vehicles i de taxes segons els
conceptes que l’Ajuntament desitgi que es pugui autoliquidar (com per exemple
carnets joves, fiances, cessions d’espais, ús equipaments, etc.).



Simulador del càlcul de l’import a pagar en concepte d’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua) on els resultats que s’obtinguin tindran únicament
valor informatiu.

Els serveis disponibles en modalitat amb identificació de ciutadà han de ser els anteriors més:


Identificació i firma electrònica:
o

Accés mitjançant identificació/autenticació amb DNIe o certificat digital emès per CA’s
com FNMT, CartCert, etc. o qualsevol dels recollits a la norma així com els recollits al
Protocol d’identificació i signatura electrònica de l’Ajuntament d’Amposta. Específicament
cal que l’autenticació es realitzi mitjançant el sistema VALID del Consorci AOC
mitjançant idCatMòbil i per tant cal que s’hi integri.

o

En el cas que algun dels serveis requereixi signatura electrònica per part del ciutadà,
aquesta es realitzarà mitjançant DNIe, o certificat digital emès per CA’s com FNMT,
CartCert, etc. o qualsevol dels recollits a la norma així com els recollits al Protocol
d’identificació i signatura electrònica de l’Ajuntament d’Amposta.



Permeti la domiciliació de rebuts que es trobin en període voluntari, prenent les mesures
necessàries per a acomplir amb la norma SEPA, o rebuts que han de ser generats en l’exercici
fiscal en curs, i on el seu padró encara no s’hagi generat, si es coneix la referència de l’objecte
tributari.
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Possibilitat d’afegir/modificar/eliminar domiciliacions de tributs, per defecte a tots els
objectes, per tipus d’objecte o per objectes individuals.



Permetre la presentació de documents relacionats amb els seus expedients oberts o per a
l’inici de nous expedients, aquesta funció estarà integrada amb el sistema de gestió
documental.



Consultar el deute pendent, dels rebuts pagats i la generació d’informes de certificats de
deute mitjançant actuació administrativa automatitzada (segell d’òrgan).



Obtenir justificants de pagament en cas que els rebuts/liquidacions estiguin pagats.



Consultar pagaments realitzats entre dates, per tipus d’emissió, etc.



Obtenir document de carta de pagament mitjançant codi de barres i dades suficients per al
seu pagament en qualsevol entitat bancària.



Consultes i accés al detall de les multes i/o sancions.



Accés a consulta de la relació i detall dels objectes tributaris –unitats fiscals- dels quals
l’interessat n’és titular o cotitular. Així mateix possibilitat d’obtenir document detall del resum
tributari que disposa.



Consulta de rebuts de l’interessat sobre els diferents conceptes tributaris, agrupant els
mateixos en funció de l’estat en que es trobin, pendents de pagament, pagats, etc.



Accés al detall de cada rebut/liquidació mostrant informació completa (concepte, any,
referència, numero d’identificació, titular, dates d’emissió i aprovació, terminis, línies de
detall, imports, domiciliació, etc.).



Possibilitat de consultar els tràmits disponibles relacionats amb la gestió tributaria i
recaptació (que no siguin serveis directes) i possibilitat d’iniciar-los.



Servei de calendari fiscal personalitzat, podent el ciutadà consultar els tributs periòdics i els
terminis de pagament.



Possibilitat de pagament telemàtic d’1 o varis rebuts a la vegada, des de la mateixa carpeta
ciutadà/empresa.



Tots els documents emesos pel sistema als que el ciutadà tingui accés disposarà de codi
segur de verificació que permetrà contrastar l’autenticitat del document, guardant al sistema
bé l’original digital d’aquest document o bé copia de les dades que aquest conté i la plantilla
usada per a la seva presentació.



Cal poder realitzar notificacions, notificació en seu-e i mitjançant servei eNOTUM del Consorci
AOC.



Cal que el sistema tingui present la representació de persones físiques i/o jurídiques, i per
tant, poder activar les vistes personals i vistes dels representats per aquells tràmits i gestions
sobre els que disposi de representació (total/parcial).



Fer simulacions sobre sol·licituds de plans de pagament, aplaçaments i fraccionaments de
deute.
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Ha de permetre la tramitació automatitzada de sol·licituds de plans de pagament,
ajornaments o fraccionaments, d'acord amb els paràmetres i criteris prèviament definits per
l'Ajuntament.



Ha de comptar amb la possibilitat d'explotar les dades estadístiques en quan a l’accés a l'OVT
i els diferents serveis utilitzats o sol·licitats.

9.7.16.7 Funcionalitats i serveis digitals per a càrrecs electes (regidors)
La proposta presentada inclourà un portal adreçat als càrrecs electes que els permetrà:


Accedir al calendari i a les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals
siguin membres.



Consultar les pre-actes i actes de les sessions.



Consultar els expedients inclosos en l’ordre del dia dels òrgans col·legiats dels que són
membres, titulars o per substitució, durant el termini que estableix la normativa vigent.



Consultar els llibres de decrets.



Tramitar sol·licituds del dret d’accés a la informació per part dels càrrecs electes.



Exercici del dret d’accés. El sistema ha de permetre l’accés, per part d’un regidor, a qualsevol
expedient, prèvia sol·licitud i autorització, durant un termini determinat.



Validar documents electrònics mitjançant el seu CSV.



Presentació de mocions al Ple mitjançant el registre electrònic.

9.7.16.8 Mur de comunicació

19

És voluntat de l’Ajuntament oferir nous canals i sistemes d’atenció més àgils i personalitzats. Per
tant, des de la “Carpeta electrònica” es requereix implantar un servei de comunicació comú
directe amb l’Ajuntament, evitant el canal telefònic, correu electrònic, etc., oferint un servei
plenament integrat amb els serveis públics electrònics i els sistemes de gestió interns que
contempli:


Possibilitar que el ciutadà contacti directament amb l’instructor d’un expedient o amb la
persona d’atenció ciutadana assignada per tal que pugui realitzar les preguntes, dubtes,
suggeriments, etc. a mode similar al correu electrònic.



La comunicació serà asíncrona, i per tant, no essent una comunicació a mode xat on-line
síncron.



Permetrà text pla amb una mida limitada i permetent annexar arxius tipus PDF i imatges (GIF,
JPEG) de pes limitat en la configuració d’aquest sistema.



La resposta per part de l’empleat públic permetrà text amb enllaços a recursos web així com
annexar documents dels sistemes de gestió i/o externs als mateixos i per tant permetent la
càrrega manual.

19

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 18 mesos després de la signatura del contracte.
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Permetre veure la traçabilitat i auditoria de la comunicació a mode fil de conversa, separant
les peticions/comunicacions del ciutadà a una columna i les respostes/comunicacions de
l’empleat públic a una altra (a mode visualització tipus whatsapp).



El servei visualitzarà els horaris i condicions del servei en una franja sempre visible i possibles
alertes (interrupcions de servei, etc.).



El sistema estarà integrat amb el mòdul d’Atenció presencial i/o escriptori virtual de tasques
pendents a fi i efecte que sigui proactiu vers els empleats públics assignats a aquest servei.



El sistema permetrà configurar la retenció de les comunicacions i per tant, emmagatzemarà
l’historial de comunicacions de l’interessat per al període establert, permetent eliminar-se
aquell contingut que superi el temps indicat.



Des del sistema d’atenció al ciutadà així com des de la fitxa de l’interessat del nucli de
persones, es podrà accedir a les comunicacions i respostes que ha tingut en la seva relació
amb l’Ajuntament per a facilitar la relació amb el ciutadà i el servei personalitzat.



Es lliurarà un conjunt d’API’s que facin possible la funcionalitat al ciutadà, des de Carpetes
electròniques i APPs per a dispositius smartphone o tauletes.

9.7.16.9 Ampliació funcional de la Carpeta electrònica
La solució tècnica de la Carpeta electrònica per al ciutadà cal que disposi de la capacitat
d’integrar altres sistemes i orígens d’informació externs a la solució del present contracte, per
part dels tècnics municipals, per tal d’ampliar en qualsevol moment, la informació personalitzada
al ciutadà, podent conformar un únic i complet punt de relació digital amb el ciutadà - Carpeta
ciutadà/empresa.
Així mateix, caldrà que es pugui adequar als fulls d’estils de l’Ajuntament, tant actual com futur,
per part del personal tècnic municipal.
9.7.16.10 Servei digital extrem-extrem
L’adjudicatari, caldrà que implementi tres procediments electrònic extrem-extrem, que
contempli des de l’inici a la resolució electrònica, per part del ciutadà, contemplant la generació i
integració dels components de registre-e, autoliquidació, pagament i resolució automatitzada, en
base a dades i documents que s’aportin en la tramitació pel ciutadà, validació automàtica de
criteris, així com expedició i firma automatitzada de documents pel sistema.
Aquests procediments extrem-extrem, seran consensuats entre l’adjudicatari i l’Ajuntament i serà
la base pel posterior desplegament de serveis digitals extrem-extrem plenament automatitzats
per a oferir-los al ciutadà.
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9.7.17 Registre d’entrada i sortida de documents
La plataforma de tramitació electrònica cal que disposi d’un mòdul per a la gestió del registre
d’entrada i de sortida de documents que permeti les tasques de registre, gestió i traçabilitat dels
documents presentats i enviats a/des de l’Ajuntament.
9.7.17.1 Característiques generals
Ha de garantir la funció de fe pública del registre, deixant constància en cada assentament
registral de tota la informació que exigeix la norma (art. 16 de la Llei 39/2015). Les dades de fe
pública s’han de protegir per a que no siguin modificades o, en el seu cas, modificar-se sols per
determinats usuaris, podent exigir-se que qualsevol alteració dels mateixos s’hagi de realitzar
mitjançant la corresponent diligència.
Ha de ser flexible i de fàcil ús, tant en les prestacions de configuració com en els processos de
gestió, donant cobertura al model de gestió del registre que en cada moment esculli l’Ajuntament
(centralitzat, descentralitzat o mixt). Ha de permetre adequar el sistema a les necessitats
específiques de l’Ajuntament i els diferents perfils d’usuari que intervinguin en els processos de
gestió.
Ha d’estar orientat a la implantació d’una gestió 100% electrònica, donant resposta a les
necessitats derivades de l’aplicació de la Llei 39/2015.
L’adjudicatari adequarà el mòdul de Registre d’entrada i sortida de documents a les normes
aplicables (estatals, autonòmiques) que l’afectin, dins del marc del contracte, sense cost i durant
la implantació, així com el manteniment i l’evolució de la solució lliurada dins del contracte.
La solució proposada estarà formada pel registre electrònic i el presencial, tant d’entrada com de
sortida, multi-ens (tant per a l’Ajuntament com per a ens dependents en cas d’existir-ne al llarg
de la durada del contracte) i amb capacitat d’interrelació amb el gestor d’expedients i altres
sistemes d’informació de l’Ajuntament o externs, com ara l’EACAT (mitjançant servei MUX,
bidireccional) i SIR.
9.7.17.2 Requeriments del Registre de documents


Cal que disposi d’un sistema de configuració en el que poder:
o

Establir paràmetres que corresponguin per adaptar l’aplicació a les necessitats
específiques de l’Ajuntament, podent definir el model de registre E/S i personalitzar
regles de gestió que s’hagin d’aplicar en cadascun dels àmbits del model.

o

Permetre canviar el model de registre, afegint nous organismes, oficines, llibres, etc. de
forma fàcil i intuïtiva.
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o

El model actual de gestió del registre municipal de l’Ajuntament està conformat per
oficines de registre presencials, les unitats gestores remitents d’informació i destinataris
d’assentaments registrals, els llibres generals i auxiliars.

o

Per a donar compliment a la Llei 39/2015 caldrà que el nou model contempli a més, els
organismes externs amb els que l’Ajuntament podrà relacionar-se en el marc de la
finestreta única i per suposat el registre electrònic, plenament interoperable i integrat en
el Registre electrònic general de l’Ajuntament.

o

Cal que es pugui configurar per a permetre definir els organismes externs (aquells amb
els que es realitzin intercanvis registrals a través del MUX i del SIR) i interns (Ajuntament i
ens dependents en cas d’existir-ne al llarg de la durada del contracte). Per cadascun d’ells
, s’ha de poder configurar el seu àmbit de gestió, amb el conjunt d’unitats gestores
destinatàries i remitents dels assentaments registrals que gestioni, es a dir, l’organigrama
(que ha de formar part de la base de dades corporativa d’organització comú a tota la
plataforma, vinculant també la configuració de seguretat), i dels llibres de registre amb
els que operi (generals, auxiliars, de diferents nivells, etc.).

o

Sobre el model definit, cada organisme creat s’ha de poder personalitzar les regles
específiques per a la gestió del registre en el seu àmbit, és a dir, el mode de treball sobre
el seu àmbit/perfil d’usuaris determinat (sobre quins assentaments es podrà treballar,
quins atributs es podran complimentar, quins seran obligatoris, possibles valors de cada
atribut, model de justificant, accions a poder realitzar, gestió de permisos i autoritzacions,
etc.).



Les anotacions registrals s’ajustaran als estàndards definits per la normativa vigent (SICRES
en la seva darrera versió).



El sistema ha de permetre la introducció de les persones interessades i relacionades
(representants, etc.) de forma codificada i referenciada a les dades del nucli de tercers
objecte del present contracte, i l’aplicació complimentarà automàticament les dades de la
persona en cas que existeixi. Aquest sistema d’entrada també cal que s’apliqui vers les dades
d’adreces contra el nucli de territori.

En el cas que el tercer i/o l’adreça no existeixin, el sistema permetrà donar d’alta aquests sense
necessitat d’haver de sortir del registre per a accedir a l’aplicació del nucli (tercers/territori) sinó
que es permetrà l’alta/modificació de registres del nucli des de la mateixa aplicació de registre,
sempre i quan disposi dels permisos adequats. En cas contrari, es podrà entrar la informació de
forma desvinculada del nucli de tercers i domicilis.


Cal que incorpori les metadades obligatòries de l’ENI tant a nivell d’assentament com a nivell
document i permetrà ampliar amb més metadades opcionals que es puguin requerir en les
anotacions registrals.



Cal que permeti la incorporació de documents, ja sigui pel canal electrònic o pel canal
presencial, respectant sempre els formats i processos de digitalització segons l’ENI.
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El registre de sortida de documents permetrà la descentralització per serveis/departaments i
s’integrarà amb el sistema de tramitació, així com amb el servei de notificacions
electròniques e-NOTUM del Consorci AOC, a més de la gestió de notificacions mitjançant els
sistemes tradicionals, correus o per agent notificador.



Permeti la gestió dels llibres.



Contempli els següents processos de gestió:
o

Impedir que una variable/atribut de l’assentament pugui ser modificat.

o

Restringir l’àmbit dels usuaris que poden realitzar modificacions determinades.

o

Tancament d’assentaments registrals.

o

Diligenciar qualsevol modificació realitzada sobre atributs de l’assentament registral
qualificats com a fe pública.

o

Gestió posterior dels assumptes i documents aportats pels ciutadans/es així com el
control i seguiment de l’estat dels assentaments registrals en els diferents processos en
els que hagi intervingut.

9.7.17.2.1


Expedició de justificants/rebuts de presentació al registre

El sistema ha de permetre expedir un rebut de presentació amb la data i hora, número de
registre, dades de la sol·licitud autoemplenada, segons model genèric o específic en cas
d’existir al catàleg de tràmits i procediments, i relació de documents aportats, ja sigui
electrònicament o a les oficines de registre.



En el cas que no s’aportin tots els documents, el justificant podrà incorporar un requeriment
de documentació pendent d’aportar, i per tant, formalitzar al mateix moment aquest
requeriment de documentació i termini que es disposa per a esmenar.



Alternativament, es pot generar, des de l’entrada, notificació i assentament registral
independent, quedant vinculats ambdós registres (l’entrada i la sortida amb el requeriment
d’esmena).



Aquest rebut serà signat electrònicament mitjançant segell d’òrgan i segell de temps i
incorporarà el codi segur de verificació (CSV).



El rebut quedarà a disposició dels interessats a la carpeta ciutadà/empresa i/o empresa i a la
vegada serà enviat per correu electrònic a l’adreça indicada en la sol·licitud, tant si s’ha
realitzat pel canal presencial com pel canal electrònic.



El rebut s’ha de poder imprimir, en el cas que el ciutadà el sol·liciti en l’atenció presencial o a
posteriori per qualsevol ciutadà via carpeta ciutadà/empresa i/o empresa.



El rebut contindrà els documents aportats pel ciutadà amb la corresponent identificació del
tipus de document, nom, hash del mateix, així com el seu CSV (codi segur de verificació), tant
si es realitza pel canal presencial com pel telemàtic el registre.
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9.7.17.2.2


Intercanvi d’informació en matèria de registres

Cal la integració amb el registre de l’EACAT, mitjançant el servei MUX i MUX descàrrega per a
la documentació, o la que correspongui del Consorci AOC:
o

Caldrà

diferenciar

l’assumpte-modalitat

d’entrada

per

a

que

es

classifiqui

automàticament l’entrada i la destinació de les mateixes, com per exemple:


APL:PDCP - Destinació contractació, atenent que son entrades provinents d’eLicita i
perfil del contractant.

o



APL:EACAT - Destinació oficina d’atenció ciutadana per al seu tractament i derivació.



Les que remeti EACAT mitjançant MUX i flux de decisió que l’Ajuntament adopti.

Es podran definir assumptes/modalitats o subassumptes que permeti la classificació
d’aquests també en el registre de sortida.



Cal la integració amb el registre de FACE (Punt general d’entrada de factura-e) que disposa
l’Ajuntament d’Amposta o eFact (cas que l’Ajuntament l’activi) i la documentació associada per
mitjà del registre unificat (MUX).



Així mateix la integració amb diferents organismes i entitats adherides al SIR (directament o
mitjançant la integració MUX) per a la sortida.



En qualsevol cas, es considera un requeriment claus en mà i caldrà deixar aquesta
funcionalitat plenament garantida i operativa.



En el cas que els serveis d’intercanvi (MUX/SIR) es modifiquin o s’estableixin solucions
diferents per part dels prestadors d’aquests serveis, l’adjudicatari adaptarà la integració
deixant-ho plenament operatiu, sense cost per a l’Ajuntament i durant la vida del contracte.

9.7.17.3 Requeriments funcionals per perfils d’usuaris
9.7.17.3.1


Registradors de les oficines de registre

Crear assentaments registrals i amb operatives com:
o

Anotacions ràpides. Permetrà alta amb dades bàsiques i que es puguin completar
posteriorment, mantenint el número i la data originals del registre.

o

Altes repetitives. Permetrà duplicar registres quan s’estigui realitzant el registre d’un
tràmit de forma continuada.



Classificar els registres en base al tràmit realitzat.



Estarà integrat amb les bases de dades de tercers i de territori.



Permetrà registrar i associar un document a diversos interessats a més del principal.



Incorporar anotacions a l’assentament.



Adjuntar diversos documents al registre.



Aportar i digitalitzar qualsevol document:
o

Aportats en el cas que l'entrada sigui electrònica i en qualsevol dels formats establerts a
la NTI corresponent. També ha d'acceptar documents aportats i documents digitalitzats
quan aquests es presentin en format paper pel canal presencial.
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o

Permetrà la digitalització de la documentació presentada presencialment a l'oficina
d'assistència en matèria de registres seguint la NTI corresponent. El procés de
digitalització ha de permetre l’obtenció de còpies simples i de còpies autèntiques dels
documents aportats en format paper, integrant-se amb el sistema de digitalització
objecte d'un altre contracte.

o

Quan la presentació dels documents es faci presencialment en format paper, l'oficina de
suport en matèria de registre ha de poder digitalitzar la documentació aportada per fer
un canvi de format i convertir-la en una còpia simple o una còpia autèntica d'un
document original en format paper. Aquest procés de digitalització es farà d'acord al que
estableix l'ENI .



Permetrà obtenir el model de sol·licitud relacionat amb l’assumpte a registrar de forma que
permetrà exercir el dret d’assistència i a la vegada sigui auto emplenat amb les dades del
registre (no consolidat), per tal que pugui ser enviat a la solució de firma biomètrica per a la
visualització i signatura del document per part del ciutadà. Una vegada signat i recollit
conjuntament amb les evidències, es formalitzarà el registre.



Generar justificants dels assentaments registrals signats electrònicament i accessibles per
part del sol·licitant que recolliran les dades i documents aportats pel ciutadà. Veure la
funcionalitat requerida en l’apartat posterior.



La compulsa electrònica estarà integrada en el mateix mòdul de registre.



Imprimir el segell de registre amb les dades de l’anotació, en impressora segelladora o de
transferència tèrmica i incrustat ens els documents digitals necessaris.



Assignar i transferir assentaments:
o

A unitats gestores de l’Ajuntament, les quals podran acceptar, rebutjar o derivar
l’assentament si aquest no es correspon a un assumpte de la seva competència. Cal
poder realitzar transferència múltiple, per tant 2 o més transferències addicionals a més
de la principal a altres unitats que també hagin de conèixer i/o gestionar aspectes de
l’assumpte de l’assentament del registre.

o

A organismes o unitats externes (aquells amb els que es realitzin intercanvis registrals
mitjançant MUX/SIR o altres serveis d’intercanvi de registres).

o

El procés de transferència d’assentaments i documents s’ha de realitzar de forma 100%
electrònica, exceptuant els casos previstos en l’article 16.5 de la Llei 39/2015.



Validació d’assentaments registrals electrònics, per a la consolidació dels rebuts per via
telemàtica mitjançant el registre electrònic. Cal que es disposi d’un sistema que informi als
usuaris de l’entrada de registres electrònics, de forma que es pugui procedir a gestionar
l’assentament registral de forma directa (validació de la tipificació de l’assentament i
posterior consolidació i derivació a la unitat gestora corresponent).



Cercar anotacions en els diferents llibres per diferents criteris a la vegada, potent i eficient
amb l’objectiu de localitzar una anotació o per obtenir una llista amb un subconjunt
d’anotacions que acompleixin els filtres. Permetrà cercar pels valors dels assentaments, tant
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pels atributs obligatoris com pels opcionals que s’hagin pogut configurar de forma addicional
per l’Ajuntament.


El sistema de cerca ha de permetre crear i guardar els filtres personalitzats per a
reutilitzacions posteriors.



Llistar, imprimir i exportar totes les dades relatives als assentaments registrats als diferents
llibres de registres, mitjançant llistats personalitzats. Caldrà que l’adjudicatari serveixi un
conjunt d’informes preparats per a la gestió del registre, com a mínim el model bàsic a partir
del qual es generarà, si es desitja, el llibre general d’entrades i llibre general de sortides en
suport paper i/o digital.

9.7.17.3.2


Responsables de gestió de llibres de registre

Cal poder tancar llibres i anotacions per a preservar la funció de fe pública. Aquesta ha
d’implicar la impossibilitat de modificació de llibres tancats (incorporació de noves
anotacions) o de modificar assentaments dins del període tancat. Cal poder generar
tancaments diaris i anuals. Es podran realitzar modificacions excepcionals atenent a la
corresponent diligència.



Emissió de llibres oficials.

9.7.17.3.3

Usuaris d’unitats gestores



Creació dels assentaments registrals relatius al seu àmbit.



Acceptar/rebutjar assentaments registrals d’entrada transferits a la seva unitat.



Complementació de variables/atributs complementaris de l’assentament que facilitin la
gestió posterior de l’assumpte al que es refereixen.



Gestió de l’assumpte del registre:
o

Donar d’alta 1 o més expedients, heretant les metadades i documents a l’expedient i
deixant vinculats el registre i l’expedient/s generat/s.

o

Gestionar l’aportació a un expedient ja obert.

9.7.17.4 Registre electrònic
La Llei 39/2015 estableix en el seu article 16 que cada administració cal que disposi de registre
electrònic com a punt d’entrada de ciutadans i empreses per a la presentació de sol·licituds i
documents a través del canal telemàtic, amb plena validesa jurídica.
En compliment de la llei, la plataforma de tramitació electrònica del present contracte cal que
compti amb un mòdul de “Registre electrònic” que formi part del sistema del registre general
d’entrada/sortida de documents i que permeti la incorporació dels següents serveis a la Seu
electrònica:


Servei per a la presentació de noves sol·licituds i de la documentació que l’acompanya.
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Servei per a la presentació d’aportacions de documentació a expedients oberts en resposta a
un requeriment previ realitzat per l’Ajuntament al ciutadà o a una iniciativa de part
interessada (millora de sol·licitud, documentació requerida, al·legacions, recursos, etc.).

El registre electrònic cal que reuneixi les funcionalitats necessàries per a permetre la presentació
electrònica de sol·licituds amb plena validesa jurídica. La presentació i llenguatge usat han de ser
totalment orientats al ciutadà, que serà l’usuari principal del mateix.
Així mateix, aquest cal que sigui totalment responsiu i per tant tramitable des de dispositius
mòbils (smartphones i tablets) i accessible a persones amb discapacitat.
El funcionament del registre electrònic s’ha de basar en el model de gestió global de la
plataforma, sense duplicats, elements funcionals independents del canal utilitzat i el perfil de
persona que els utilitza.
En aquest sentit, es detallen els requeriments inicials o conceptuals que cal que acompleixi el
present mòdul:


Identificació prèvia a l’inici, mitjançant sistema VALID del Consorci AOC. En el cas que el
ciutadà hagi iniciat sessió amb anterioritat en algun altre servei de la Seu electrònica, el servei
de registre electrònic heretarà/reconeixerà la identificació prèviament realitzada sense
demanar de nou que l’usuari s’identifiqui.



Selecció prèvia del procediment del catàleg de tràmits i procediments corporatiu publicat en
seu electrònica, quan sigui per a una nova sol·licitud, assegurant que l’assumpte queda
catalogat correctament des de l’inici i que la relació de documents requerits per a iniciar i
tramitar sigui la mateixa indicada al catàleg (únic punt de configuració i manteniment tant
per al sistema de gestió interna com per als serveis públics electrònics) amb independència
del canal utilitzat, i per tant aplicant els mateixos criteris de reutilització i arxiu en els
documents aportats.



Quan el ciutadà realitzi una aportació de documentació en resposta a requeriment previ, cal
que es vinculi al corresponent requeriment i per tant, a l’expedient que s’estigui tramitant per
l’Ajuntament, al mòdul de gestió i tramitació electrònica d’expedients.



Quan el ciutadà complimenti les dades (generals o específiques) i documents de la sol·licitud
en el corresponent formulari de sol·licitud, aquestes mateixes dades i documents han de ser
les que formin part del futur expedient al mòdul de gestió i de tramitació electrònica
d’expedients, sense que sigui necessari introduir-los novament.

Respecte als aspectes funcionals necessaris per a la presentació electrònica de sol·licituds amb
plena validesa jurídica, cal que abasti exclusivament els instruments per a aquest objectiu:
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Identificació i autenticació del ciutadà.



Definició de formularis de la sol·licitud del tràmit seleccionat (segons apartat 9.7.11).



Firma electrònica de la sol·licitud electrònica, i opcionalment els documents que
l’acompanyen.



Emissió d’autoliquidació/liquidació i corresponent pagament telemàtic, si escau.



Expedició i descàrrega del corresponent justificant d’entrada així com carta de pagament, si
escau, recollint les dades i documents aportats al registre.



L’aplicació de criteris de gestió de l’assumpte una vegada s’efectuï l’entrada del registre
electrònic a l’Ajuntament.

9.7.17.4.1

Definició de sol·licituds (formularis electrònics)

Aquest mòdul, ha de permetre la definició i gestió de les sol·licituds i dels documents aportats
per part del ciutadà des de la seu electrònica al registre electrònic. Aquests formularis podran
estar associats a la fitxa informativa d’un o més tràmits del catàleg de procediments i tràmits.
Les funcionalitats bàsiques del gestor de formularis i tràmits electrònics són les següents:


Definir els formularis segons les característiques de cada tràmit, com canal, període de
tramitació de la sol·licitud segons calendari actiu al registre electrònic, llibre de registre al que
es vincula la seva entrada i validació, acció d’alta, dades específiques i documents que cal
aportar de la sol·licitud que posteriorment passaran a l’expedient, model de justificant
d’entrada i textos predefinits al model.



Permetre identificar quines variables son obligatòries i quines opcionals.



Precàrrega de dades al formulari, incorporant les dades associades i obtingudes del
mecanisme d’identificació.



Es podrà disposar de més d’un formulari associat al mateix procediment del catàleg.



Annexar a la sol·licitud documents en diferents formats, els configurats al catàleg, ja sigui de
nova sol·licitud o d’aportació a expedients ja iniciats.



Ha de permetre reutilitzar les formes de tramitació o canals de tramitació.



Ha de permetre establir un peu de formulari amb opcions legals, com peu de RGPD comú a
qualsevol formulari o establir clàusules, com la d’autorització a l’Ajuntament en l’ús de
sistemes d’intermediació, etc.



Acreditar telemàticament la representació, tant per autorització expressa, com d'acord amb
convenis amb altres entitats. Haurà de ser integrable amb el Registre electrònic
d'apoderaments.



Signar electrònicament la sol·licitud i/o els documents adjunts mitjançant signatures
electròniques segons es determini per a cada tràmit.



Determinar per a cada tràmit/formulari, el nivell de signatura a aplicar.



Generar el fitxer corresponent a la sol·licitud o comunicació en format llegible.
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Obtenció del justificant electrònic a mode còpia electrònica autèntica, degudament segellat
electrònicament, amb tota la informació i documents presentats pel ciutadà.



Notificar automàticament a l’interessat quan les sol·licituds siguin d’inici d’expedient, amb
termini de resolució i efectes del silenci segons l’article 21.4 de la Llei 39/2015.



Tràmit específic i funcionalitats incloses en les sol·licituds, per al tractament dels
consentiments pels diferents serveis que es puguin requerir per part de l’Ajuntament i amb
actualització automàtica al sistema de gestió de backend (per exemple per a notificació
electrònica, dades personals, rebre comunicats i alertes, etc.). Així com també per a revocarlos.



La definició dels formularis i documents que es generin es farà seguint el manual d’estil de
l’Ajuntament d’Amposta.



Registrar d’entrada la sol·licitud o comunicació del ciutadà, de forma automàtica, mitjançant
el registre electrònic i generar el justificant d'assentament registral signat amb segell d’òrgan
especificat i identificant els documents annexats amb els hash de cadascun.



Generar l’alta un expedient, incorporant la documentació aportada a l’expedient i vinculant
l’assentament registral al mateix.



Els formularis també seran accessibles directament des de les oficines d’atenció al ciutadà i
segons catàleg, deixant registrada la presentació i facilitant l’inici de l’expedient o l’aportació
de documents.

9.7.17.4.2


Sol·licituds/formularis electrònics proactius

Camps de les sol·licituds (formularis electrònics), que proposin o aportin, deixant o no
modificar, valors autocompletats amb informació obtinguda mitjançant:
o

Integració amb els components que composen la solució.

o

Integració amb sistemes propis de l’Ajuntament, previ lliurament de les APIs
corresponents.

o

Interoperabilitat amb serveis de VIA OBERTA.

Per exemple, que el camp Carrer es presenti amb tots els carrers disponibles al nucli de territori
del municipi o el camp valor cadastral en un tràmit, com la suma dels valors cadastrals de les
finques del qual l’usuari identificat és propietari, etc.


Possibilitat de condicionar l’accés a tramitar una sol·licitud o a seguir en la tramitació una
vegada iniciada, condicionat al valor de camps autocompletats o emplenats per l’usuari.
Per exemple, un servei destinat sols per a persones empadronades, sense deutes amb
l’Ajuntament, etc. La solució ha d’avaluar el tràmit per a que deixi prosseguir o alerti i cancel·li el
procés, indicant els motius.
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9.7.17.4.3

Sol·licituds/formularis electrònics amb liquidacions/autoliquidacions

Com a part fonamental en l’evolució de la publicació dels formularis electrònics que configuren
les sol·licituds electròniques per part del ciutadà, un conjunt important dels tràmits requereixen
de l’emissió de liquidacions/autoliquidacions de taxes i preus públics i del corresponent
pagament telemàtic per a poder tramitar el servei sol·licitat.
És per això que es requereix d’una funcionalitat important i d’alt valor afegit, que permeti:


Des de la definició dels tipus de sol·licitud, cal poder configurar si la sol·licitud requereix de
l’emissió d’una autoliquidació/liquidació així com la seva parametrització (objecte tributari,
concepte, etc.) i si es permet el:
o

Pagament telemàtic, integració amb passarel·la de pagament recollint les evidències en el
registre electrònic, justificant i rebuts.

o

Pagament no domiciliat, emetent la corresponent carta de pagament.

o

Domiciliat, emetent el justificant i registrant el rebut a recaptació per a la generació de
remeses de cobrament.



La tramitació per part del ciutadà serà guiada en tot moment, no havent d’iniciar un nou
tràmit. Per tant, serà un pas més a completar pel ciutadà que permetrà emplenar la
sol·licitud, annexar arxius, autoliquidar/liquidar i confirmació de la sol·licitud amb els
justificants-e pertinents.



Totes les metadades i documents generats han de ser heretats al registre d’entrada així com
a l’expedient que s’origini.



El ciutadà obtindrà el/s document/s de sol·licitud i de liquidació/autoliquidació i carta de
pagament, si escau, i justificants corresponents. També es pot considerar en un únic
document la sol·licitud/justificant i carta de pagament, per a simplificació i agilitat en el
tràmit.



El pagament efectuat pel ciutadà quedarà degudament consolidat al sistema de gestió
d’ingressos.

9.7.17.4.4

Firma i segell de temps

El registre electrònic, ha d’incorporar un mòdul de firma electrònica mitjançant el qual es realitzi
la firma electrònica avançada dels tràmits i documents presentats, de forma que tota la
documentació presentada per aquest canal s’incorpori al registre d’entrada amb la firma digital
del ciutadà que l’ha presentat, garantint la integritat i el no repudi de la informació.
9.7.17.4.5

Procés de presentació de sol·licituds al registre electrònic

El procés de presentació de sol·licituds, escrits i documents al registre electrònic, ha de constar
dels següents elements:


Selecció del tràmit des del catàleg de tràmits publicat a la Seu electrònica o des de la Carpeta
ciutadà/empresa.
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Complementació del formulari electrònic definit. Amb les dades del certificat digital o
mecanisme d’autenticació i la configuració de la sol·licitud seleccionada. El sistema ha de
construir dinàmicament el formulari electrònic perquè pugui ser complimentat pel ciutadà i
aportant la documentació requerida. El sistema ha de detectar i, en el seu cas avisar,
d’aquella informació o documentació obligatòria que no hagi estat complimentada o
aportada.



Si escau, segons definició del tipus de sol·licitud escollida, presentarà un pas per a la
generació de liquidació/autoliquidació, sol·licitant variables específiques per al càlcul de la
mateixa, si cal. Seguidament oferirà la possibilitat del pagament segons configuració
indicada. El pagament telemàtic serà integrat amb la sol·licitud i el pagament degudament
consolidat a la gestió de recaptació i inspecció d’ingressos.



Signatura de la sol·licitud.



Descàrrega del justificant. El sistema ha de generar el justificant de presentació que ha
d’incorporar la informació de la sol·licitud i la identificació dels documents aportats. El
justificant ha d’estar signat automàticament mitjançant segell d’òrgan i cal que incorpori la
data i hora de la presentació de la sol·licitud i la documentació aportada.
En el cas d’emissió de liquidació de taxes i preus públics i que el pagament no sigui telemàtic,
caldrà que el justificant incorpori carta de pagament per a poder fer-se efectiu en qualsevol
de les entitats bancàries col·laboradores.

Una vegada signada pel ciutadà la sol·licitud, el sistema ha de processar-la i crear el corresponent
assentament registral:


Deixant-lo en un estat “Pendent de consolidar”, el qual caldrà que es formalitzi des del
Registre general d’entrada i sortida de documents per part del personal autoritzat.



Generant l’assentament al Registre general d’entrada i derivant-lo directament al
departament responsable, per a aquells casos d’assumpte/modalitat del tràmit que
s’especifiqui.

9.7.17.4.6

Interoperabilitat

La complexitat de l’administració fa que el ciutadà tingui la necessitat de relacionar-se amb
diferents administracions públiques en funció de la competència que tinguin atribuïda.
Es calcula que hi ha aproximadament unes 20.000 oficines de registre de les diferents
administracions públiques. Aquest escenari produeix gran complexitat estructural i dispersió
competencial en el servei públic, així com sobre-costos i impacte en la qualitat de vida dels
ciutadans.
Per a donar resposta a aquesta necessitat de millora i eficiència de l’administració pública i servei
al ciutadà, existeix el Sistema d’interconnexió de registres (SIR), com la infraestructura bàsica que
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permet l’intercanvi d’assentaments electrònics de registre entre les administracions públiques.
Mitjançant EACAT (MUX) i SIR, aquest intercanvi d’informació es realitza de forma segura i amb
conformitat legal, independentment de l’aplicació de registre utilitzada, sempre que estigui
certificada d’acord amb la Norma SICRES 3.0.

La implantació de l’EACAT (MUX) i SIR permet eliminar el tràfic de paper entre administracions,
augmentant l’eficiència i eliminant despeses de manipulació i remissió del paper, gràcies a la
generació de còpies electròniques autèntiques de la documentació presentada en els
assentaments de registre.
Per tant, el mòdul de registre a implantar cal que compti amb la funcionalitat que permeti a
l’Ajuntament integrar-se amb EACAT (MUX) i SIR, de forma bidireccional entrada/sortida:


Ja sigui a través dels serveis del Consorci AOC, com intermediari del SIR a Catalunya.



Ja sigui directament amb SIR mitjançant Administració general de l’estat.

Així doncs, cal implantar l’intercanvi d’assentaments electrònics de registre amb altres
administracions de l’Administració general de l’estat, administracions autonòmiques i locals, que
s’hagin subscrit al corresponent conveni d’adhesió al servei.
El model de dades del mòdul del registre a implantar ha d’estar adaptat a la Norma SICRES 3.0 o
la vigent en cada moment, durant la vida del contracte, dotant-lo de la possibilitat d’importar i
exportar arxius en aquest format. A més, les oficines registrals i les unitats organitzatives creades
en l’aplicació del nucli en quant a l’organització, cal que siguin integrades amb el directori comí
d’unitats administratives i oficines (DIR3) del Ministeri d’hisenda i administracions públiques.
9.7.17.5 Gestió de Sortides
Per a les sortides, el mòdul de registre cal que:


Permeti la implementació del procés d’enviament dels documents registrats utilitzant el
sistema corporatiu de gestió d’avisos i notificacions, utilitzant els tipus i opcions d’enviament
establerts a nivell corporatiu.



Possibiliti la gestió d’enviament del/s document/s registrat/s des de l’assentament al registre
de sortida.



En tot cas, ha de disposar d’un sistema d’enviament i notificació manual que contempli totes
les possibilitats d’enviament existent, des de l’enviament de notificació postal fins a la
notificació electrònica per compareixença en seu electrònica, passant per notificació
electrònica a la DEH (adreça electrònica habilitada) havent de gestionar els resultats de la
notificació i incorporant les evidències oportunes.
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La gestió de l’enviament des d’aquest sistema s’ha d’aplicar únicament i exclusivament a
aquells documents que no hagin estat emesos per altres sistemes de la plataforma única de
tramitació electrònica, ja que en aquests casos, des del propi expedient electrònic:
o

S’ha d’efectuar l’enviament creant l’anotació registral de sortida automàtic, sense la
necessitat que aquest es realitzi manualment, heretant les metadades necessàries
(associades a l’assumpte de l’expedient, tercers, domicilis, adreces de comunicació/alerta,
etc.) i vinculant l’anotació amb l’expedient des d’on s’ha originat.

o

Vincular el document de l’anotació i poder annexar documents complementaris.

o

Poder indicar el canal de notificació, correu ordinari o electrònic, segons si és obligat (de
forma automàtica ja l’indicarà com electrònic) o segons preferència de l’interessat indicat
en la sol·licitud, o segons consti en els consentiments vinculats al nucli de tercers.



Es lliurarà un conjunt de serveis web/API que permetin la integració des d’altres sistemes de
l’Ajuntament o de tercers que permetin realitzar anotacions als diferents llibres de registre de
sortida.

9.7.17.6 Pilot Blockchain
L’adjudicatari, dins dels 5 primers anys d’execució del contracte, es compromet a realitzar i lliurar
un pilot d’integració del registre d’entrada/sortida sobre tecnologia i xarxa Blockchain, que
permeti la traçabilitat i transparència sobre evidències del registre entrada/sortida. L’abast i els
termes del pilot serà consensuat amb l’Ajuntament i es realitzarà sense cap cost addicional per a
l’Ajuntament. El resultat a obtenir haurà de ser, a mode “blackbox”, una API reutilitzable, tant per
a publicar com per a consultar a la xarxa Blockchain, per altres components, mòduls i portals de
la solució i d’altres externes. Aquesta serà publicada dins de la capa conformada per l’apartat 10
d’interoperabilitat i integració.

9.7.18 Registre electrònic d’inscripcions20
Aplicant els mateixos criteris tècnics i funcionals que el registre electrònic per part del ciutadà, la
solució ha de disposar d’un sistema de gestió i registre d’inscripcions a activitats i cursos de
formació, tallers, etc. que es puguin promoure des de l’Ajuntament.
Per tant, la solució cal que permeti:


Crear i gestionar un catàleg per òrgan promotor, de cursos i activitats que permetin la inscripció
per part de la ciutadania.



Servei públic electrònic a mode portal multi dispositiu (web, mòbil) que permeti disposar de
l’oferta d’activitats i cursos navegable per paraules clau, temàtiques, òrgan promotor, col·lectius,
ofertes obertes i per aquelles que disposin de places lliures.

20

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 12 mesos després de la signatura del contracte.
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Cal que permeti la tramitació de la inscripció tant des del mateix portal públic com per part dels
serveis d’atenció al ciutadà, tot validant criteris d’inscripció de forma automatitzada plenament
integrada amb:
o

Components de gestió de la solució, per exemple per a validar si la persona està
empadronada, no té deutes, és major d’edat, etc.

o

Serveis d’interoperabilitat que permetin validar criteris com la renda, situació familiar
(nombrosa, monoparental, etc.).

El sistema ha de permetre gestionar:


Activitats, cursos, etc. amb les corresponents sessions, amb la seva descripció, nombre màxim
de places, així com nombre de places de reserva o llista d’espera, terminis de publicació i
d’inscripció, etc.



Identificació i descripció de col·lectius, podent aplicar descomptes.



Poder relacionar activitats, materials i altres conceptes complementaris vinculats als cursos,
activitats amb la corresponent tarificació.



Cas que generin una taxa municipal, correlació dels tipus d’objecte a liquidar mitjançant
parametrització en l’aplicació de Gestió d’ingressos, objecte del present contracte, en les
corresponents inscripcions, segons l’indicat en l’apartat 9.7.17.4.3. Òbviament poden haver
cursos gratuïts de forma que es podrà obviar el pas d’emetre la liquidació/autoliquidació.



Obtenció dels justificants i cartes de pagament de formalització de la inscripció.



Permetre el pagament on-line mitjançant passarel·la de pagaments de l’Ajuntament en el cas
que en disposi, plenament integrada en el tràmit d’inscripció.



Registres d’inscripcions que permetin la gestió de les persones inscrites i en llista d’espera,
dades d’inscripció, estat de pagament, documents associats, etc., i des d’on es permeti la
comunicació directa amb els interessats.

9.7.19 Gestor i tramitador d’expedients electrònics
El mòdul de gestió d'expedients electrònics és l'element central del sistema i ha de permetre la
gestió completa de la tramitació electrònica de l'expedient en totes les seves fases i realitzar una
completa gestió del cicle de vida d’expedients i documents, d’acord amb els requeriments legals de
la Llei 39/2015 de procediment administratiu i de la Llei 40/2015 de règim jurídic.
La solució proposada haurà de permetre la tramitació diferenciada per ens gestor i caldrà que sigui
una aplicació en entorn web, integrada amb el nucli d’informació de base així com la resta
d’aplicacions de gestió municipal, objecte del present contracte i també amb plataformes de serveis
comuns d’administració electrònica del Consorci AOC i de l’Estat, segons els requerits al present
plec, que siguin integrables via serveis web, com ara eNotum, Registre unificat (MUX) amb
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descàrrega de documents, Via Oberta, eTauler, Registre públic de contractes (RPC), etc. També
s’haurà de poder integrar, de forma bidireccional, amb aplicacions pròpies de l’Ajuntament i de
tercers.
L’aplicació ha de presentar, com a mínim, les següents funcionalitats:


L’idioma de formularis, pantalles i documents, com a mínim en català.



Catàleg de procediments, que recollirà tots els procediments que es gestionin a l’Ajuntament i es
complementarà amb una biblioteca de models de procediments ja definits i els corresponents
models de plantilles.



Classificació de procediments, expedients i documents mitjançant l'ús d'una estructura lògica
que permeti la seva correcta organització dins el quadre de classificació documental. Així mateix
podent-los classificar per famílies de forma que permeti una més fàcil localització/navegació.



El gestor ha de permetre que puguin conviure diferents tipus de tramitació, oberta i reglada.



Tramitació d’expedients sense workflow predefinit i, per tant, amb lliure enviament de qualsevol
tasca o acció sobre l'expedient a qualsevol usuari o unitat gestora.



Definició dels procediments, tant procediments senzills com complexes, com s’estructuren les
fases, quines accions o tasques es realitzen, com i qui les fa, terminis, quin és l’ordre d’execució,
regles de negoci i els requeriments que condicionen cada fase i/o acció.



Executar tràmits automatitzats. L’execució d’aquests tràmits s’ha de poder planificar i
determinar la data, hora i/o periodicitat en que s’executaran.



Executar tràmits de forma massiva, executant i enregistrant les actuacions de forma individual.



El gestor d’expedients permetrà saber en tot moment l’estat de tramitació en que es troba un
expedient, així com quina és la càrrega de feina (expedients i/o tasques pendents) d’una unitat
gestora. També ha de permetre definir terminis de tramitació per fase i establir alarmes de
control de terminis.



En l’expedient cal poder informar:
o

Més d’un interessat, tant principal com secundari i segons diferents tipus (interessat,
representant, licitador, president, etc.)

o

Dades

generals

de

l’expedient

identificant

tipus

d’expedient

(sèrie

documental),

procediment, forma d’inici (ofici/instància de part/etc. definits per l’Ajuntament), data d’inici,
responsable, instructor, fase/estat de tramitació, dades d’emplaçament i coordenades si
escau, dades de publicacions, documents electrònics que el conformen, expedients
relacionats.
o

Fase i fites de la tramitació.

o

Dades econòmiques, vinculades a la gestió econòmica i gestió d’ingressos, plenament
integrades per a la consulta.

o

Dades específiques definides en el disseny del procediment específic.

o

Informació d’auditoria i traçabilitat en l’accés i tramitació de l’expedient.
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o

Documents electrònics que el composen, amb informació i detall dels mateixos, estats del
document així com dels fluxos de firma electrònica.

o

Integració de dades i documents reutilitzats des d’altres subsistemes de gestió de la solució
(padró d’habitants, gestió econòmica, gestió d’ingressos, control intern, etc.), així com de
sistemes i solucions externes mitjançant la integració corresponent.



o

Disposar de la informació sobre els encàrrecs a altres departaments i l’estat dels mateixos.

o

Identificació de tramitació d’urgència que prevalgui sobre la resta.

Gestió integral dels expedients en tot el seu procés documental (des de la creació, tramitació,
finalització i arxiu, garantint l’accessibilitat i recuperació de les dades dels expedients).



Generar informes i documents electrònics basats tant en plantilles predefinides com en
plantilles lliures, amb el disseny gràfic i ajustat al manual d’estil de l’Ajuntament d’Amposta.



Signatura electrònica de documents incorporant el CSV.



Registre de sortida automatitzat de documents.



Tramesa de notificacions i comunicacions a les persones interessades mitjançant eNOTUM del
Consorci AOC, automatitzada a partir de la signatura electrònica de la resolució que es desitja
notificar.



Annexar a l’expedient documents externs ja sigui en format electrònic o en format paper
mitjançant l’escaneig d’aquests i la digitalització autèntica i la identificació dels tipus
documentals.



Generar notificacions i les anotacions corresponents al registre de sortida de documents, de
forma automatitzada.



Generar l’índex electrònic i foliar els expedients tal com estableix l'ENI.



Cerca d’expedients i també dels documents d'aquests, per les diferents metadades d’expedient i
document.



Recuperar i enviar dades d’altres aplicacions informàtiques externes a la plataforma de
tramitació administrativa, com ara l’aplicació de Gestió de recursos humans, gestió econòmica,
etc.



Integració amb el correu electrònic de l’Ajuntament.



Generar llistats i/o informes predeterminats.



Definir permisos i rols a nivell d’usuaris, grups d’usuaris o unitats organitzatives per a l’execució
de les diferents fases i/o tràmits de cada expedient. Així mateix permisos per a responsables de
series documentals, ja sigui com a propietari o com a iniciadors o peticionaris d’expedients, així
com únicament consultors/supervisors sense permetre accions.



Garantir la traçabilitat dels tràmits realitzats a l’expedient amb informació de l’usuari que les ha
realitzat, quan s’han iniciat i quan s’han acabat. Així mateix, per a documents, en la creació,
accés i modificació.



Poder limitar accions sobre expedients i documents segons perfils (crear, modificar, accés,
eliminació, desvinculació, posada a disposició, etc.).



Permetre definir i/o associar una o més adreces a l'expedient.
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Relacionar expedients, tant de forma automàtica, com de forma manual per l’usuari tramitador.



Procediments de transferència dels expedients tancats al sistema d’arxiu definitiu.



Incorporació de dades d’emplaçaments i domicilis dels expedients, atenent no únicament a un
domicili, sinó per una col·lecció dels mateixos. Per tant, es requereix que permeti la integració
amb sistemes d’informació geogràfica, per exemple mitjançant widget de consulta d’adreces,
poder a obtenir un conjunt d’adreces o coordenades de la ubicació a partir del mateix, i que el
gestor d’expedients permeti tant l’emmagatzematge com l’accés posterior per a consultar
l’impacte territorial d’un determinat expedient.



Integració amb els sistemes de gestió objecte del present contracte (nucli, habitants,
comptabilitat, tributari, recaptació, bases de dades auxiliars o censos, etc.) per a reutilitzar dades
i documents així com serveis del Consorci AOC: Via Oberta, eNotum, eTauler entre altres.



Integració mitjançant serveis web amb les aplicacions corporatives municipals.



Permetrà l’accés directe a l’expedient mitjançant URL específica i individual per tal que des
d’altres sistemes es pugui accedir/consultar l’expedient (sempre amb accés securitzat). Per tant
el sistema generarà de forma automàtica la URL que faciliti la integració de l’expedient.



Posar a disposició del datawarehouse de la solució, totes les dades i indicadors corresponents a
la gestió i tramitació d’expedients electrònics en tot el seu catàleg de procediments i metadades,
fases i fites, actuacions, etc.
9.7.19.1 Catàleg de procediments
El catàleg de procediments ha de recopilar tots els procediments que es gestionin a l’Ajuntament,
permetent la classificació per famílies per a facilitar la seva localització. Caldrà poder especificar
aquells que es dirigeixin a diferents col·lectius de forma que permeti agrupar-los o canalitzar-los
per portals web específics, com per exemple:


Tràmits per categories o per destinataris.



Tràmits destinats als empleats públics municipals i per tant, no destinat a la ciutadania.

9.7.19.2 Disseny de procediments
La solució proposada inclourà una eina de definició, modelat i parametrització de procediments
que permeti:


Configurar tant procediments senzills com complexes, amb fases específiques, estats,
actuacions condicionades, terminis, etc. A més, tant de gestió verticals i/o transversals.



Cal que disposi de classificació de procediments amb una numeració i tipologia determinada
per l’Ajuntament depenent d’un catàleg de procediments, així com d’un control de versions.



Diferents tipus de tràmits del ciutadà que puguin donar lloc a la creació d’un expedient.



Cal poder interrelacionar procediments diferents.



Cal poder diagramar processos amb un disseny visual i amb configuració fàcil del flux de
tramitació.
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Identificar els rols amb els que poden actuar els interlocutors que intervenen als expedients
(interessat, representant, licitador, denunciant, adjudicatari, etc.).



Configurar les diferents fases de tramitació, ja sigui sense fases, fases del procediment
administratiu comú o fases de procediments especials i/o específics, que configuren un
procediment mitjançant una interfície gràfica, intuïtiva i usable.



Estats de tramitació per a facilitar el seguiment amb els condicionants per a ser executats.



Definir processos i sub-processos reutilitzables.



L’inici (instància de part/ofici) i motius d’inici.



Per a cada procediment, quins usuaris, departaments, grups o rols, poden donar d’alta
expedients, podrà incloure actuacions o encarregar-les a altres usuaris i quins usuaris podran
accedir a consultar-los.



Actuacions i sub-processos del procediment i les condicions per a ser executades.



Definir tipologies d’actuacions i sub-processos de tramitació habituals que ja incorporin la
lògica procedimental de cada tipus d’actuació (requeriments/aportacions, informes,
propostes de resolució, resolució, publicacions, finalització de l’expedient, paralització de
l’expedient, reobertura, etc.).



Definir terminis per a un tràmit, conjunt de tràmits o per a un expedient en el seu conjunt,
contemplant a més terminis de resolució i d’interrupció (sub-processos requerits), disposant
de mecanismes per a realitzar el seu control i seguiment.



Definir les accions que s’executaran en les diferents fases de tramitació.



Definir diferents tipus de transicions entre accions i fases.



Definir validacions i/o condicions que impedeixin el seguiment de la tramitació i/o alertin en
el cas que no s’acompleixin.



Disposar i definir mecanismes per a dur a terme actuacions administratives de forma:
o

Automatitzada, permetent criteris on la decisió pugui ser objecte de tractament
informatitzat i en base a dades dels diferents subsistemes de gestió de la solució,
mitjançant la seva integració.

o

Col·lectiva, quan l’anàlisi d’informació que dona suport a la decisió permeti qualificar als
expedients mitjançant atributs que serveixin per a realitzar una actuació sobre un
col·lectiu d’expedients, com per exemple la tramitació massiva de sol·licituds on
l’avaluació dels criteris es pugui realitzar de forma automàtica.

o

Individual, quan no sigui possible cap dels dos casos anteriors i per tant la tramitació hagi
de fer-se de forma individual.



Disposar d’un conjunt de tipus de dades i variables per a totes les tipologies d’expedients així
com per a una o algunes tipologies (variables específiques per procediment) i ha de permetre
la creació de noves estructures de dades per a procediments específics.
o

Entre els diferents tipus cal disposar de graelles de dades que permetin l’entrada de
dades a mode “Excel” podent personalitzar les columnes com a variables. Així mateix que
també permetin obtenir/emplenar de forma automàtica aquestes graelles mitjançant
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actuacions automatitzades (per exemple càrrega de dades d’una altra base de dades,
etc.).
Aquest tipus de variable graella ha de ser reutilitzable en la generació de documents de
tramitació, podent representar tota la taula o part d’ella.
o

Cal variables específiques d’ubicació geogràfica de forma integrada amb el GIS municipal
de forma que el tramitador pugui obtenir i recollir a l’expedient coordenades per a la
corresponent geolocalització dels expedients en tramitació.



Definir les KPI (vinculat a les variables del punt anterior) del procediment que serà motiu
d’alimentació del datawarehouse d’explotació de dades.



Definir accions associades a fases i procediments.



Definir formularis electrònics amb les corresponents variables de recollida de dades per a
cadascuna de les tasques de tramitació, podent indicar quines son obligatòries i quines
opcionals i quines poden ser “intel·ligents”, on la recollida del valor pot venir donat per:
o

Una consulta directa contra una base de dades (de la pròpia plataforma objecte del
contracte, o externes d’aplicacions pròpies de l’Ajuntament).

o

D’una consulta via serveis web o API REST, per exemple l’obtenció d’unes coordenades via
API, o una variable que indiqui si un interessat està empadronat o no o si té deutes amb
l’Ajuntament o no o si és major d’una determinada edat, etc.

o

Del càlcul realitzat amb variables disponibles en el procediment, com per exemple de la
suma de 2 o més variables disponibles a l’expedient.



Rols o qualitats amb les que els interessats intervenen en un expedient (interessat,
representant, denunciant, licitador, adjudicatari, proveïdor, etc.).



Crear una biblioteca d’accions, tràmits comuns i subprocessos.



Establir controls de temps i alertes.



Definir plantilles d’informes i/o llistats, tant genèrics com associats a un procediments
específic, mitjançant Open/Libre Office i/o Microsoft Office. Aquestes permetran variables
dinàmiques que s’alimentaran de les metadades de l’expedient, tant les genèriques i
comunes del sistema com les específiques parametritzades de cada procediment. Caldrà
disposar d’un sistema de marcat que permeti a documents incloure els continguts d’altres
documents disponibles a l’expedient, com per exemple un dictamen proposta o un decret, o
que reutilitzi paràgrafs de l’informe tècnic.



Definir consultes específiques associades a un procediment concret utilitzant el model de
dades propi de cada procediment.



Definir responsables de procediment, instructor de l’expedient, així com els perfils o rols que
han de realitzar cada acció o tasca.



Crear una biblioteca de plantilles i definir models de plantilles que generaran, de forma
automàtica, els documents que formaran cada expedient.



Personalitzar la imatge gràfica de les plantilles, documents i formularis.
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Identificar quins tràmits o procediments són públics o restringits, és a dir, quins podran ser
iniciats o tramitats pel ciutadà o quins seran d’àmbit intern i iniciats d’ofici.



Incorporar certificats electrònics de segell d’òrgan per a la signatura electrònica de
documents de forma automàtica per la mateixa plataforma, com per exemple en tràmits
massius (generació de notificacions, etc.).



Variables intel·ligents, on el valor vingui donat per un valor concret o d’una llista de possibles
valors.



Emmagatzematge de logs d’accions dins del procediment que permeti auditar totes les
accions i processos.

9.7.19.3 Actuacions administratives automatitzades
Es requereix que en l’aplicació de l’article 41 de la Llei 40/2015 sobre l’actuació administrativa
automatitzada, que:


La solució disposi d’actes o actuacions que es realitzin íntegrament per mitjans electrònics
per l’Ajuntament en el marc d’un procediment administratiu i en el que no hi hagi intervenció
de forma directe per l’empleat públic.



Es pugui establir prèviament l’òrgan o òrgans competents segons els casos, per a la definició
de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat i, en el seu
cas, auditoria del sistema d’informació i del seu codi font. Així mateix, caldrà poder indicar
l’òrgan que ha de ser considerat responsable a efectes d’impugnació.



Utilització del CSV (codi segur de verificació) com a sistema d’identificació i autenticació de la
competència de l’Ajuntament, és a dir, com a sistema de firma electrònica. En aquest sentit,
es procedeixi a la implementació de la seva utilització com a sistema de firma per a
actuacions administratives automatitzades, per exemple, en l’emissió de notificacions. En
aquests casos el CSV inclourà la llegenda que adverteixi d’aquest extrem segons Llei 40/2015
per l’òrgan competent. Caldrà emmagatzemar com a metadada obligatòria la referència a
l’ordre, resolució o document que defineixi el CSV.
Cal que es pugui adaptar i incorporar el model de resolució per a formalitzar la corresponent
aprovació, reflectint data, àrea/oficina/organisme de l’Ajuntament.

Així mateix, l’adjudicatari, caldrà que implementi, segons els punts anteriors, com a mínim els
següents casos d’aplicació, degudament consensuats i validats per l’Ajuntament:


Generació de còpies electròniques a partir de la digitalització de documentació paper.



Generació de rebuts de notificació mitjançant compareixença electrònica en seu.



Generació de volants i certificats, com d’empadronament, cartes de pagament, etc.
Documents directes a sol·licitud de l’interessat en la Carpeta electrònica ciutadà/empresa.



Generació i emissió de notificacions i comunicacions.



Generació i emissió de notificacions a deutors de diligències d’embargament de compte
corrent.
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Generació i emissió de requeriments de pagament en període executiu i obtenció
d’informació.



Generació i expedició d’acusament de rebuda en la presentació electrònica.



Generació del certificat de rebuig expès o rebuig per manca de compareixença en el termini
de 10 dies naturals, de la notificació practicada per compareixença electrònica.



Generació i emissió d’acords de concessió de fraccionaments de pagament sol·licitats.



Generació i emissió d’acords de concessió de plans personalitzats de pagament.



Generació i emissió de liquidacions d’interès de demora derivats de la resolució
d’aplaçaments i fraccionaments sol·licitats per obligats al pagament.

Així mateix, l’adjudicatari identificarà i descriurà aquelles possibles actuacions possibles de ser
automatitzades i formarà i acompanyarà a l’Ajuntament en la seva implementació i posada en
marxa.
9.7.19.4 Tramitació
Cal que el sistema disposi d’un motor de tramitació que ha de:


Interpretar i aplicar les regles de seguretat i procedimentals configurades al procediment i
organitzar els subprocessos de gestió (registre d’entrada, requeriments, informes, propostes
de resolució, notificació, etc.) amb la finalitat de conformar l’expedient electrònic
interoperable.



Interpretar i aplicar les validacions definides al procediment, alertant a l’usuari en el cas que
no s’acompleixin i el motiu pel qual no s’acompleixen.



Recopilar de forma ordenada tots els documents electrònics aportats a l’expedient i emesos
del mateix.



Permetrà annexar documents externs a mode digitalització de documents paper,
incorporació d’arxius electrònics i generació de documents electrònics en base a plantilles.



Permetrà recuperar dels documents signats electrònicament, els originals en base al que van
ser creats per a la reutilització de part o totalitat del document signat.



En cas que els documents enviats a circuits de firma siguin rebutjats, ha de permetre
recuperar el document original per tal de poder-lo modificar, generant noves versions de
l’inicial, sense la necessitat d’haver de generar nous documents.



Poder remetre expedients a tercers respectant escrupolosament l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat i les corresponents normes tècniques. Es podrà enviar complet, foliat,
autenticat i acompanyat d’un índex, així mateix, autenticat dels documents que el continguin.
L’autenticació garantirà la integritat de l’expedient electrònic des del moment de la firma i
permetrà la seva recuperació sempre que sigui precís, essent admissible que un mateix
document formi part de diferents expedients.



Poder executar processos de petició d’encàrrecs per a unitats o usuaris, per exemple
peticions d’informes tècnics, jurídics, etc. a altres unitats de l’Ajuntament, peticions per a la
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fiscalització d’expedients, processos de comunicació annexant documents externs a
l’expedient o del mateix document. Els departaments receptors podran acceptar, demanar
subsanar o rebutjar les peticions.


Permetre canviar rols en expedients en algun punt de la tramitació, sobretot en aquells casos
en que serien comuns a tot l’Ajuntament, els departaments actuen com a peticionaris als
departaments responsables de la tramitació; per exemple contractació.



El/s usuari/s destinatari/s de l’encàrrec disposaran d’accés a l’expedient en aquells extrems
que es determini (tot o part de l’expedient). Els resultats d’aquests encàrrecs permetran la
generació i/o incorporació de documents a l’expedient per part dels usuaris destinataris, i per
tant, el resultat d’aquesta, metadades i documents, seran incorporats a l’expedient.



Disposar d’un mòdul de digitalització certificada de documents així com compulsa electrònica
de documents mitjançant firma electrònica per a sol·licituds i aportacions de documents pel
canal presencial.



Poder

relacionar

amb

l’expedient,

interessats, expedients, liquidacions, operacions

comptables, etc., sempre degudament integrat amb l’aplicació de gestió corresponent.


Disposar de l’enviament, en qualsevol moment, de qualsevol document al sistema de firma
biomètrica o al portafirmes de documents.



Permetre posar a disposició de tercers, tant l’expedient com documents individuals, a les
corresponents carpetes electròniques en seu electrònica.



Proveir de mecanismes d’alerta i avisos als usuaris que els informi del compliment de tràmits,
tasques pendents de realitzar, validacions, tasques programades, canvi d’estat de
documents, etc.



Permetre a l’usuari establir alertes de control i seguiment, a futur, de forma que el sistema
l’alerti al seu venciment o en el termini que es fixi (per exemple el venciment d’un
requeriment de 10 dies, el sistema el pugui alertar el dia abans o el mateix dia).



Disposar de tramitació mitjançant actuacions administratives:
o

Automatitzades, en base a criteris on la decisió sigui objecte de tractament informatitzat.

o

Col·lectiva, quan l’anàlisi d’informació que dona suport a la decisió permeti qualificar als
expedients mitjançant atributs que serveixin per a realitzar una actuació sobre un
col·lectiu d’expedients, com per exemple la tramitació massiva de sol·licituds on
l’avaluació dels criteris pugui realitzar-se de forma automàtica.

o

Individual, quan no sigui possible cap dels dos casos anteriors i per tant la tramitació
s’hagi de fer de forma individual.

o

En base a regles, processos de firma, firma electrònica automatitzada mitjançant segells
d’òrgan, etc.



Cal poder clonar expedients entre diferents series documentals que disposin del mateix
model de metadades, de forma que es reutilitza la informació d’un expedient a un altre i així
mateix cal que quedin degudament vinculats. Per exemple, un expedient d’una licitació amb
un expedient d’execució del contracte.
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Aquells procediments electrònics que es consolidin en un registre o cens municipal, cal que
actualitzi, de forma automàtica, la informació al mòdul de censos/registres auxiliars que es
requereix al present plec, en el seu apartat 9.7.23.



Integrar-se amb la Seu electrònica i la corresponent “Carpeta ciutadà/empresa” per a que
reflecteixi en la mateixa, els tràmits que tinguin repercussió amb la tramitació de l’expedient,
així com les possibles emissions/aportacions de documents per part de l’Ajuntament al
mateix.



Ser la plataforma global i transversal de tramitació en totes les àrees municipals i totes les
diferents solucions de gestió, objecte del present contracte. Cal que estiguin integrades i
comparteixin i reutilitzin informació, respectant els drets d’accés i perfils i nivells de seguretat
que s’apliquin.

9.7.19.5 Escriptori, safates de treball i alertes
El sistema cal que disposi d’un “escriptori virtual” que permeti mostrar de forma fàcil, intuïtiva,
àgil i de forma gràfica als empleats públics:


Llista d’expedients amb els seus estats que permeti el coneixement de l’estat general de
l’expedient. Aquella informació que permeti saber l’estat dels expedients dels quals en son
responsables, bé perquè son instructors o per les unitats orgàniques o grups de treball als
que pertanyen. Així mateix, visualització proactiva sobre els terminis de resolució, suspesos,
etc.



Llista de tasques que tenen assignades o encarregades per altres departaments/usuaris,
visualitzant-se fàcilment les pendents, tant a nivell personal o a nivell d’unitat o grup de
treball al que pertanyen, així com aquelles que cal promoure. Així mateix visualització dels
venciments dels encàrrecs que permeti prioritzar les tasques.



A mode de seguiment i control, aquelles tasques i/o avisos/alertes que puguin estar
programats pel mateix usuari o que el sistema determini de forma automàtica, sobre el
control de terminis.



Per al seguiment i control, llista d’esdeveniments automàtics fruit, per exemple, de la
interoperabilitat i integració amb sistemes aliens d’altres agents, com pot ser l’accés a una
notificació per part de l’interessat d’un expedient, finalització d’una tasca encarregada a un
altre usuari, etc.



Comunicacions mitjançant el mur de comunicació amb el ciutadà, segons funcionalitat
requerida al present plec, a no ser que la solució contempli aquesta funcionalitat en algun
altre component o eina específica d’atenció al ciutadà.



És desitjable que es mostrin indicadors numèrics i gràfics dels elements indicats (a mode
quadre de comandament) de la situació de l’usuari i/o unitat i grup de treball al que pertany.



Es disposi d’un calendari d’alertes sobre venciments de tasques, expedients, recordatoris que
ajudin al control i seguiment d’expedients. L’entrada a l’agenda podrà ser generada
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directament des d’un tràmit de l’expedient, venciment d’un tràmit (audiència, publicació, etc.),
venciment d’una tasca o directament entrada manual al calendari.
El calendari podrà ser personal i compartit (per una unitat de gestió, departament) i en el
tràmit o l’actuació d’entrada a l’agenda permetrà identificar en quina de les agendes, de les
que es disposa de permís, es vol assignar l’alerta.


Permetre la creació de carpetes o seleccions d’expedients totalment dinàmiques en base a
criteris de selecció prèviament configurats pels administradors del sistema, tant per unitats i
departaments gestors, com pel propi usuari.

9.7.19.6 Compartir accés de consulta a expedient
Atès que és necessari poder accedir a la consulta d’un expedient des d’entorns externs, cal que el
sistema permeti disposar d’una URL, com a visor per a usuaris, de forma permanent o temporal,
per a accedir mitjançant navegador a consultar les dades i documents.
Caldrà poder disposar d’un control dels expedients compartits, usuari que l’ha compartit així com
caducitat prevista, de forma que es disposi de traçabilitat sobre aquest extrem.
Al venciment, caldrà que generi un avís o alerta a l’usuari que va generar la compartició.
9.7.19.7 Comunicacions electròniques amb interessats
Es requereix que:


El sistema sigui capaç de generar, individualment per expedient o massivament a partir
d’agrupacions d’expedients per diferents criteris (tipus, domicilis, estat, etc.), comunicacions
per mitjans electrònics (correu electrònic, sms, etc.) per a usos específics com informació de
terminis, informació de tramitació d’expedient/s, recordatoris de terminis d’al·legacions,
requeriments, etc.



Les comunicacions enviades, puguin quedar emmagatzemades a mode d’evidència
documental accessible des de l’interessat i l’expedient, si escau emmagatzemar-les o no.



El sistema d’enviament podrà ser des de la mateixa solució o es podrà integrar amb
plataformes de tercers (tipus Mailchimp, plataformes de SMS, etc.).

9.7.19.8 Llistes i vistes
Es valorarà positivament la possibilitat de creació de llistes sobre series documentals que
permetin obtenir, explotar i publicar expedients amb metadades a escollir, així com els
documents que composin els expedients per tipus de document. Aquestes llistes podran ser
publicades a transparència de forma automàtica, així com tenir-les disponibles al datawarehouse
per a la seva explotació.
Així mateix, les vistes poden ser usades per a la posada a disposició en carpetes electròniques
d’interessats d’expedients i de censos o bases de dades auxiliars, en base a l’establiment de
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criteris de dades i documents a publicar, agrupant per fases i estats de tramitació, etc., de forma
totalment automatitzada.

9.7.20 Procediments genèrics, específics i sub-procediments
21

9.7.20.1 Procediment Genèric – Procediment administratiu comú

És voluntat de l’Ajuntament posar en marxa de forma ràpida el procediment administratiu comú
de forma generalitzada al sistema de gestió i tramitació electrònica d’expedients, per a aquells
casos en que no es disposi de procediment reglat i específic, que permeti a l’Ajuntament tramitar
els expedients. Per tant, caldrà:


Proposar un catàleg de procediments que pugui ser tramitat sota el model de procediment
genèric (procediment administratiu comú) i que l’Ajuntament contrastarà i validarà. Com a
mínim cal que:
o

Parteixi del Quadre de classificació documental.

o

Disposi de metadades comunes d’identificació d’interessats i el seu tipus, dades
d’emplaçament, dades econòmiques, publicacions i resolucions.

o

Cal que es puguin definir metadades específiques i plantilles específiques per sèrie, quan
l’Ajuntament ho estimi oportú, per a evolucionar el model.

o

Cal que identifiqui les fases i estats en que es troba l’expedient, les contemplades a les
lleis 39/2015 i 40/2015 o aquelles que es consensuïn.

o

Generar tràmits i actuacions sobre l’expedient, generant auditoria i traçabilitat, així com
poder modificar la fase i l’estat de tramitació en el moment d’executar el tràmit/actuació.

o

Sol·licitar tràmits i encàrrecs a altres departaments i unitats de l’organització, així com
executar subprocediments, com per exemple sol·licitud d’informes, fiscalització, proposta
de resolució per òrgans col·legiats, notificacions, publicacions, operacions comptables,
practicar liquidacions/autoliquidacions, etc.

o

Cal poder establir alertes i avisos.

o

Cal poder disposar de safates de treball sobre tasques pendents i de seguiment
d’expedients per series, fases i estat, segons apartat 9.7.19.5.

o

Cal poder disposar de safata d’alertes i avisos sobre esdeveniments, com finalització de
terminis, notificacions-e practicades, finalització de tasques encomanades, etc.

o

Cal que permeti obtenir els documents electrònics i l’expedient electrònic amb plena
garantia d’acompliment de les Normes tècniques d’interoperabilitat de l’ENI.

o

Cal que s’integri de forma bidireccional amb la resta de components de la solució, per
exemple

per

a

consultar

o

realitzar

operacions

comptables,

generar

autoliquidacions/liquidacions a la gestió d’ingressos, consultar el detall de rebuts

21

Aquest requeriment cal que estigui disponible en el moment de la licitació.
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vinculats a l’expedient, disposar de dades i documents del padró d’habitants, si
l’interessat està empadronat, etc.


Es lliurarà la solució amb els modelats de procediments genèrics i s’assignaran als validats
prèviament, per a la seva parametrització i posada en marxa.



Desplegament a l’Ajuntament del model acordat i validat.

Addicionalment, per la seva especificitat i la seva complexitat, es requereix que la plataforma es
lliuri amb un conjunt de procediments específics detallats tot seguit:
9.7.20.2 Procediments de contractació

22

L’Adjudicatari lliurarà i implantarà un sistema per a la gestió interna dels procediments
electrònics de contractació així com el “Perfil del contractant” en Seu electrònica, connectat amb
la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya que és la que disposa actualment
l’Ajuntament.
La solució cal que inclogui els procediments electrònics per a la gestió dels diferents tipus de
procediments de contractació, sobre plataforma de gestió i tramitació electrònica, acomplint
amb tots els requeriments i funcionalitats exigits per la Llei 9/2017 de Contractes del sector
públic, i integrats amb la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya (PSCP) si està disponible, en els diferents punts d’integració que disposi o pugui
disposar durant la vida del contracte; “Perfil del contractant”, licitació, descàrrega d’ofertes,
Registre públic de contractes (RPC de la Generaliat de Catalunya i el de l’AGE en el cas que el de la
Generalitat no disposi dels serveis d’integració).
9.7.20.2.1


Requeriments funcionals

Cal que permeti identificar els diferents òrgans de contractació per a cada organització de
l’Ajuntament usuària del sistema (en cas d’existir-ne durant la durada del contracte).



Registre central de contractes que reculli tota la informació relativa a diferents contractes de
l’entitat des de la seva concepció (fase de planificació) fins a la finalització de la seva execució:
el mateix òrgan de contractació, la unitat de contractació responsable, l’objecte del mateix, el
tipus de contracte i el procediment de contractació.



La tramitació administrativa completa de l’expedient electrònic de cadascuna de les fases del
contracte: necessitat, preparació, licitació, adjudicació, execució i seguiment, tenint present el
tipus de contracte i procediment d’adjudicació, així com les condicions d’execució del
contracte.

22

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 12 mesos després de la signatura del contracte.
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Cal que contempli els diferents tipus de procediments de contractació previstos, com
menors, oberts, restringits, diàleg competitiu, negociat, associació per a la innovació, etc., així
com possibles encàrrecs a mitjans propis.



Cal que permeti gestionar totes les incidències: suspensió de contracte, subrogació,
resolució, pròrroga, penalitzacions al contractista, modificacions del contracte, cessió,
ampliació, etc.



Cal que permeti efectuar avisos per finalització.



Cal que permeti gestionar els recursos en matèria de contractació.



Cal permetre la publicació de la informació dels contractes al Perfil del contractant de la Seu
electrònica de l’Ajuntament (al de l’Ajuntament i als dels seus ens en cas d’existir-ne durant la
durada del contracte) automàticament o al que disposin, com PSCP de Generalitat de
Catalunya i al Registre públic de contractes.



Cal que permeti obtenir indicadors i quadres de comandament d’avaluació del servei de
contractació.



Cal que permeti la visió integral d’un proveïdor sobre els contractes en els que ha participat,
adjudicat, executat, etc.



Cal que es disposi dels serveis web o API’s corresponents per a informar a la Plataforma de
contractació del sector públic les dades sol·licitades per aquesta referents a cadascun dels
contractes en tramitació.



Cal complementar el datawarehouse amb la informació de contractació que permeti
l’automatització de la publicació de les dades en brut, per exemple al portal de dades
obertes, transparència o quadres de comandament interns a l’Ajuntament.

9.7.20.2.2


Procediments administratius de contractació

Cal que s’incloguin els procediments administratius per a la gestió integral dels expedients de
contractació, des de la justificació de la necessitat de contractar per la unitat impulsora, fins a
la finalització de la seva execució.



Així mateix cal que s’integri:
o

Amb el sistema de gestió econòmica (comptabilitat) objecte del present plec per tal de
formalitzar les operacions corresponents, com per exemple realitzar una RC, AD, petició
de fiscalització, etc.

o

Amb el sistema tributari i de recaptació per a la validació de la situació econòmica amb
l’Ajuntament dels possibles adjudicataris.

o

Amb el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI), mitjançant API que disposi o
mitjançant VIA OBERTA del Consorci AOC.

o

Amb el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del estado (ROLECE) en cas
que disposi d’API per a fer-ho.

o

Amb el portafirmes ciutadà, objecte del present projecte per a la firma electrònica de
contractes.
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o

Aquells que estiguin disponibles i permetin disposar d’informació requerida per a la
tramitació dels procediments de contractació.



Així com s’ha explicitat, com a requeriment general per a tots els expedients, també cal que
sigui interoperable, de forma que permeti l’acumulació de tots els documents i foliat de
l’expedient mitjançant l’elaboració del corresponent índex electrònic de l’expedient
(acomplint la Norma tècnica d’interoperabilitat de l’expedient electrònic).
o

Cal que contempli els diferents tipus de procediments de contractació establerts per la
norma (per exemple contracte menor, amb negociació, negociat sense publicitat,
restringit, obert, etc.), així com aquells de gestió de les diferents eines de racionalització
tècnica de la contractació (per exemple acord, marc, central de compres, etc.).



La tramitació d’aquests procediments cal que contempli les diferents fases:
o

Proposta i justificació de la necessitat del contracte, mitjançant la qual la unitat
administrativa promotora de la contractació planteja a la unitat de contractació l’inici de
l’expedient de contractació justificant la necessitat.

o

Preparació, permetent la confecció dels plecs tècnics i administratius, fiscalització i
aprovació de l’expedient de contractació.

o

Licitació, que inclou la publicació automatitzada de la licitació al Perfil del contractant i
Plataforma de contractació del sector públic (PSCP), així com la recollida de les dates de
publicació als diferents diaris oficials segons criteris establerts al contracte.

o

Adjudicació, amb totes les actuacions per a l’avaluació de criteris, processos i publicacions
de l’adjudicació segons tipus de contracte i procediment, formalització i publicació del
contracte.

o

Finalització del contracte, que permeti el seu tancament, així com gestionar les
devolucions de fiances, etc. Totes les actuacions que pertoquin per al seu tancament.

9.7.20.2.3

Procediments de gestió de la contractació

Cal contemplar els següents procediments per a la gestió dels contractes:


Gestió de proposicions pel licitador, que permeti gestionar les actuacions de cada licitador,
així respectant els possibles lots que pugui tenir.



Gestió de l’execució del contracte, que permeti gestionar totes les actuacions relatives a
l’execució del contracte per l’adjudicatari: certificacions, recepcions i incidències.

Aquests procediments s’han de poder relacionar amb els corresponents expedients de
contractació, podent obtenir-se el foliat integral del contracte (exportació de documents de
forma agrupada, tant de l’expedient de contractació com del de gestió del contracte).
9.7.20.2.4

Perfil del contractant

La informació al Perfil del contractant cal que s’actualitzi automàticament a partir de la tramitació
administrativa de l’expedient de contractació i les seves diferents fases.
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L’Ajuntament està adherit a la PSCP de la Generalitat de Catalunya (via Consorci AOC) i amb el
Perfil del contractant i Sobre digital (eLicita) per a la licitació electrònica.
Per tant, caldrà que aquest apartat contempli la integració de la seu electrònica i la PSCP.
La solució també ha d’incloure els serveis web per a informar a la PSCP, les dades sol·licitades
referents a cadascun dels contractes en tramitació.
9.7.20.2.5

Integració amb comptabilitat

Els procediments de contractació cal que s’integrin amb l’aplicació de comptabilitat (tant per a
l’Ajuntament com per a la resta d’ens en cas d’existir-ne durant la durada del contracte) també
objecte del present contracte, de forma que es permeti la incorporació, consulta i enviament
d’informació entre ambdós sistemes; expedients i comptabilitat, de forma que permeti:


Consultar informació comptable sobre les partides pressupostaries existents.



Enviament de documents de contractació a comptabilitat per a la seva fiscalització.



Incorporació de propostes de despesa i operacions comptables als procediments de
contractació.



Vinculació de factures relacionades amb el control i execució del contracte.



Avisos/alertes automatitzades de control que ajudin a l’empleat públic a gestionar els volums
de contractació amb els tercers/proveïdor/licitadors proposats vinculats amb l’expedient.

9.7.20.2.6

Indicadors de contractació

Caldrà que disposi d’un sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius específics per a
contractació, integrats amb el sistema datawarehouse i de business intelligence objecte del
present projecte, que permeti analitzar, avaluar i controlar el servei de contractació, com per
exemple resum de licitacions, proveïdors, adjudicacions, imports licitats i adjudicats,
concurrència, volums per àrees, serveis, etc.
9.7.20.3 Procediments de subvencions

23

La plataforma caldrà que es lliuri amb un sistema per a la gestió de les subvencions que
l’Ajuntament concedeix.
Per tant, cal incloure i implantar els procediments administratius electrònics sobre el gestor
d’expedients de la plataforma acomplint els requeriments i funcionalitats de la Llei general de
subvencions així com els exigits per la resta de procediments electrònics del present plec.

23

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 12 mesos després de la signatura del contracte.
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Així mateix cal que s’integri amb la comptabilitat i cal que es connecti de forma automàtica amb
la Base de dades nacional de subvencions (BDNS).
9.7.20.3.1


Requeriments funcionals

Registre central de totes les subvencions concedides per les diferents entitats conforme a
l’estructura establerta a la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció general de
l’Administració de l’estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar a la nova BDNS. Cal permetre configurar els següents aspectes: àmbits,
col·lectius, criteris de valoració, motius de denegació i llista de persones relacionades en el
conjunt de subvencions.



Classificació material i per col·lectius per a l’obtenció d’indicadors i la gestió d’autoritzacions.



Tramitació administrativa dels expedients per a l’aprovació de les bases i de les convocatòries
en els diferents àmbits i la gestió de les sol·licituds que es presentin a cada convocatòria, fins
al pagament, justificació (a priori o a posteriori), i si és el cas, el reintegrament o devolució.



Tramitació

econòmica

paral·lela

a

la

gestió

administrativa.

Relacionada

amb

les

corresponents operacions comptables.
9.7.20.3.2

Gestió de convocatòries

Es requereix que:


L’alta de cada convocatòria es faci de forma automàtica des de l’expedient, una vegada
l’òrgan resolutori competent aprovi la mateixa.



Contingui informació de les aplicacions pressupostàries corresponents a la convocatòria per
a realitzar l’enllaç comptable i ha d’indicar si s’inicia o no tramitació comptable.



El procediment de convocatòria relacioni les sol·licituds associades i els criteris de càlcul
aplicables i que s’hagin de valorar, així com la definició dels criteris de valoració basats en
fórmules o criteris subjectius



Permeti establir els criteris i mètodes de càlcul pels criteris de valoració que s’aplicaran en la
convocatòria i que s’informaran per a cadascuna de les sol·licituds rebudes i de les fórmules
a aplicar pel càlcul; ponderat, manual o en base a paràmetres identificats prèviament.

9.7.20.3.3

Concessions

Es requereix que:


Previ a la concessió i també abans del pagament de la subvenció, caldrà que el sistema validi
l’estat de deute del beneficiari amb l’Ajuntament, ja que segons el resultat, s’alerti i s’actuï en
conseqüència.



Igualment caldrà que es pugui consultar l’estat del deute amb la TGSS i el compliment de les
obligacions tributàries amb l’AEAT.
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Inclogui la informació de les persones beneficiaries de la subvenció per convocatòria.
Aquestes han d’estar integrades amb el nucli de tercers de l’Ajuntament a mode de
reutilització de les dades i normalització de les mateixes.



L’alta de la concessió i dels seus beneficiaris es farà de forma automàtica des de l’expedient
administratiu.



De cada beneficiari caldrà emmagatzemar informació d’identificació segons la BDNS i
informació comptable, com l’import concedit, les dades de pagament, devolucions o
reintegraments. Aquestes es recuperaran de forma automàtica des de la comptabilitat.

9.7.20.3.4

Control d’inhabilitats

Es requereix que:


El sistema faciliti el control de les persones que no poden obtenir la condició de beneficiaris
per haver estat inhabilitades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons la Llei General de Subvencions o la Llei General Tributaria, o
condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions o ajudes públiques.



També el de les persones que no poden obtenir la condició de beneficiari per haver estat
declarats culpables amb una resolució ferma en qualsevol contracte celebrat amb
l’Administració.

9.7.20.3.5

Gestió de subvencions

Es requereix que:


Es puguin gestionar electrònicament els procediments administratius que hagin de tramitarse per a l’aprovació de les bases de la subvenció i les convocatòries de subvenció, així com la
gestió de cadascuna de les sol·licituds que es presenten a cada convocatòria.





Cal incloure, com a mínim:
o

Procediment per a l’aprovació de les bases de convocatòria de subvencions.

o

Procediment per a l’elaboració, gestió de la convocatòria i concessió de subvencions.

o

Procediment per a la gestió de les sol·licituds de subvencions.

Com per a la resta de requeriments del plec, com a expedients electrònics, cal que siguin
interoperables, permetent obtenir l’acumulació de tots els documents i foliat de l’expedient
mitjançant l’elaboració de l’índex electrònic de l’expedient, acomplint la Norma tècnica
d’interoperabilitat de l’expedient electrònic.



Preparació de la informació necessària per a donar publicitat al portal de transparència
municipal per a una publicació automatitzada i àgil.

9.7.20.3.6

Base de dades nacional de subvencions (BDNS)

El mòdul ha de comptar amb un sistema de connexió amb la Base de dades nacional de
subvencions (BDNS) per a la gestió dels enviaments dedicats a subministrar la informació a la
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BDNS, conforme al sistema d’enviaments requerit en la resolució de 9 de desembre de 2015 de la
Intervenció general de l’administració de l’estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de
la informació a subministrar a la nova BDNS.
La informació que cal enviar a la BDNS caldrà complimentar-se de forma automàtica a mesura
que es vagin gestionant els procediments administratius.
Cal que inclogui els serveis web necessaris per a l’enviament de:


Dades personals.



Informació sobre la normativa reguladora de la subvenció.



Informació de les concessions.



Informació de devolució o reintegrament.



Sancions.

La funcionalitat de tots els serveis web cal que contempli els processos d’alta, modificació i baixa
de la informació de la BDNS.
9.7.20.3.7

Requeriments i funcionalitats addicionals a la gestió de subvencions

24

Amb la voluntat de disposar d’una solució més eficient i de serveis més proactius, es requereix
que es disposi d’una funcionalitat de parametrització de variables i/o criteris objectius
contemplats a les bases de les convocatòries de subvencions, en base a fórmules i/o consultes en
bases de dades que permeti donar valor de forma automàtica al sistema sense l’avaluació
manual per part de l’empleat públic.
Cal que les variables i/o criteris definits al punt anterior, permetin decidir si un ciutadà és
beneficiari o no, i que el sistema realitzi de forma automàtica aquesta avaluació:


Es valorarà positivament que estigui disponible en el moment de la presentació de la
sol·licitud, des de la Seu electrònica mitjançant formulari en el registre electrònic o
presencialment a les Oficines d’atenció al ciutadà i per tant, per al funcionari que realitza
l’assistència en matèria de registres.



Es requereix que en la fase d’avaluació de les sol·licituds per part de la unitat gestora de la
convocatòria, es puguin avaluar els criteris de forma individual per a cada sol·licitud o de
forma massiva, total o parcialment.



Aquesta avaluació automàtica de criteris objectius es podrà veure complementada o no per
l’avaluació de criteris manuals i per tant, caldrà que estigui contemplada en la solució.

En qualsevol cas, cal preveure automatismes que permetin agilitzar i avaluar, tant la tramitació
de la sol·licitud per part del ciutadà com l’avaluació de la mateixa.
24

Aquests requeriments han d'estar assolits com a màxim 12 mesos després de la signatura del contracte.
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Així mateix, vinculat amb el component 9, caldrà poder disposar d’un quadre de comandament
que permeti analitzar gràficament la situació de les subvencions, per àmbit material, col·lectiu i
beneficiari, podent baixar a nivell d’expedient de convocatòria.
9.7.20.4 Procediments de llicències i autoritzacions

25

Es requereix que es lliuri un sistema per a la gestió de llicències i autoritzacions, desenvolupat
sobre la plataforma de tramitació electrònica i que cobreixi la gestió dels diferents tipus
d’expedients d’obres i activitats segons el seu règim i marc normatiu, llicència, declaració
responsable o comunicació prèvia.
La solució cal que inclogui els procediments administratius electrònics sobre el gestor
d’expedients i plataforma de tramitació electrònica del present contracte, acomplint tots els
requeriments i funcionalitats exigits per la resta de procediments electrònics del present plec, i
integrats amb la gestió tributaria i recaptació.
Cal que sigui interoperable, de forma que permeti l’acumulació de tots els documents i foliat de
l’expedient mitjançant l’elaboració de l’índex electrònic de l’expedient, acomplint la Norma
tècnica d’interoperabilitat de l’expedient electrònic.
Es requereixen com a mínim, els següents procediments, tot i que el licitador podrà millorar-ho
amb l’objectiu que contribueixin a l’optimització i agilitat vers la seva tramitació:
9.7.20.4.1

Llicències urbanístiques

És un acte reglat de l’administració municipal pel qual, prèvia comprovació de les condicions
establertes per la norma aplicable, s’autoritza al sol·licitant l’exercici del seu dret preexistent a
edificar o a desenvolupar determinades activitats.
Els procediments que cal contemplar han d’enfocar-se a actuacions sotmeses a llicències i a
actuacions en règim de comunicació prèvia. Com a mínim, s’inclouran:


Llicències urbanístiques:
o

Llicència obra major. Autorització per a la realització de qualsevol tipus d’obra que
requereix l’elaboració de projecte tècnic.

o

Llicència de parcel·lació/divisió horitzontal. Autorització per a la divisió d’un terreny en
dues o més porcions, amb modificacions de llindars en sòl urbà no urbanitzable, d’acord
amb el planejament vigent.



25

Comunicació prèvia:

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 12 mesos després de la signatura del contracte.
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o

Primera utilització i ocupació dels edificis. Comunicació a l’administració de finalització de
les obres als efectes de la primera utilització i ocupació de l’edifici.

o

Comunicació prèvia d’obres. Comunicació per a la realització d’obres que no estan
subjectes a llicència urbanística.

9.7.20.4.2

Autoritzacions

S’entén per autorització, l’acte o document mitjançant el qual l’administració permet, a una
persona física o jurídica, realitzar allò que es sol·licita, sempre i quan acompleixi amb els requisits
exigits per la normativa d’aplicació en cada cas.
Els procediments que s’han de contemplar seran, com a mínim:


Autorització per a la instal·lació d’elements a via pública i per a la celebració d’actes a la via
pública.



Autoritzacions, altes, baixes i renovacions de llicències de mercats.



Altes, baixes, modificacions i renovacions de reserves d’espais municipals, subjectes o no al
cobrament de taxes. Cada espai pot disposar d’un responsable diferent.



Permisos especials, com per exemple càrrega/descàrrega de vehicles, talls de carrers,
mudances, etc.

9.7.20.4.3

Finestreta Única Empresarial

Es requereix que es lliurin els tràmits i procediments electrònics associats a la tramitació
d’activitats empresarials, tot donant compliment a la Directiva de Serveis del Mercat Interior.
Són concretament un conjunt de 17 tràmits electrònics, amb la seva fitxa, formularis, solució
electrònica de tramitació, mètodes d’integració, taules tècniques i connexió amb la “cerca guiada
de tràmits” del Canal Empresa, per a facilitar la creació de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
Els procediments responen a l’entrada en vigor de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació
de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica i de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de
l’activitat econòmica, on es regulen de forma explícita règims d’intervenció que afecten a l’inici i
l’exercici d’activitats econòmiques, que fins al moment restaven a expenses de cada ajuntament.


Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat
tècnic.



Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic
i certificat.



Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis.



Comunicació de canvi de titularitat d’activitats.



Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats.
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Declaració responsable en matèria de salut alimentària.



Llicència ambiental (Annex II).



Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III).



Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les
persones o el medi ambient.



Consulta prèvia de classificació de l’activitat.



Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables.



Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i
activitats recreatives ordinàries.



Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter
extraordinari.



Comunicació prèvia de modificació no substancial d’un establiment i/o un espectacle o
activitat recreativa.



Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats
recreatives ordinàries.



Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.



Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial.

Les fitxes dels tràmits corresponents a la FUE i que caldrà que s’incorporin a la solució final, a
mode guia, estan descrits a https://www.aoc.cat/fue-local/. Així mateix, les fitxes dels tràmits i
models de documents estan disponibles actualment a la Seu electrònica de l’Ajuntament
d’Amposta i caldrà migrar-los i automatitzar-ne el sistema de tramitació.
Els tràmits que requereixin de la corresponent autoliquidació/liquidació prèvia, caldrà que es
lliurin en seu electrònica al catàleg de tràmits, plenament integrat i operatiu amb la gestió
tributària i recaptació, de forma que el ciutadà/empresa podrà tramitar la sol·licitud, liquidació,
pagament i registre amb els justificants pertinents, tot en la mateixa tramitació al registre
electrònic.
Igualment, el catàleg de tràmits, en aquells que son FUE, s’integrarà amb el catàleg de la FUE de
la OGE (Generalitat de Catalunya) per tal que l’Ajuntament pugi esdevenir FUE.
9.7.20.4.4

Integració i elaboració de censos

Aquells procediments d’autoritzacions relacionats amb algun tipus de base de dades
departamental o cens, cal que actualitzi, de forma automàtica, la informació al mòdul de
censos/registres auxiliars que es requereix al present plec.
9.7.20.4.4.1 Cens d’activitats
Mitjançant el sistema de Bases de dades departamentals - Censos i registres auxiliars
(apartat 9.7.23) es requereix que:
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Es lliuri un cens d’activitats municipal amb les dades específiques necessàries i es
migrarà l’actual que disposa l’Ajuntament.



S’integrin els procediments de llicències i autoritzacions (FUE) amb el cens de forma que
permeti a l’Ajuntament tenir un cens d’activitats depurat i en línia segons la tramitació
administrativa.



Es disposi dels serveis web i dades al datawarehouse per a l’explotació de les dades i al
sistema informació geogràfica municipal.

9.7.20.4.5

Integració amb comptabilitat i gestió, recaptació i inspecció d’ingressos

Cal que es realitzi la integració amb la gestió econòmica (comptabilitat) inclosa al present
projecte, permetent l’intercanvi d’informació amb els expedients tant a nivell de consulta com
intercanvi d’informació i documents des d’un sistema a l’altre (tant per a dades com per a
documents) conformant un únic expedient electrònic.
Per a l’àmbit de llicències i activitats, la integració cal que serveixi a efectes de control
d’informació d’avals.
Cal que es realitzi la integració amb el sistema de gestió tributaria i recaptació, també inclosos en
el present projecte, a efectes de:


Tràmit del ciutadà per a que en la presentació de la sol·licitud al registre electrònic, ja pugui
realitzar-se l’autoliquidació/liquidació segons requereixi el procediment.



Consulta d’informació o de generació de d’autoliquidacions/liquidacions en el cas que els
procediments ho requereixin, per part dels empleats públics.

9.7.20.4.6

Serveis d’interoperabilitat

Es requereix que aquests procediments interoperin amb col·legis professionals, mitjançant
serveis de Via Oberta del Consorci AOC, per tal de poder obtenir, validar i verificar el visat
electrònic de projectes, obtenir dades tècniques dels mateixos, etc.
9.7.20.4.7

Serveis web d’integració

Cal proveir dels serveis web per a que des de sistemes i aplicacions externes, es pugui consultar
per diferents criteris (domicili, local, nom comercial, establiment, obra o activitat, per exemple), si
es disposa de llicència i/o autorització, des de quan, amb quina finalitat, tipus de llicència, codi
expedient, documents que conformen l’expedient, llicència, etc.
Aquest serveis d’integració permetrà oferir als serveis en mobilitat l’accés a la informació
municipal per part de cossos de seguretat així com per a funcionaris en tasques d’inspecció i/o
control. Així mateix, per a posterior reutilització de les dades i documents en sistemes
d’informació geogràfica municipal.
Pàgina 252 de 334

9.7.20.5 Procediments d’ordres de treball

26

Les funcions principals a cobrir pel següent procés és l’entrada i gestió de la informació
relacionada amb el manteniment de forma que pugui ser accessible en qualsevol moment d’una
o altra forma.
Cal que permeti la planificació i control del manteniment i de les actuacions derivades per a
l’avaluació dels resultats i ajudar a la presa de decisions.
L’abast és una extensió amb impacte en la gestió interna i transversal de l’Ajuntament dels
encàrrecs de feina o ordres de treball derivades de peticions o encàrrecs de treball entre serveis,
no vinculats a expedients administratius, manteniments correctius de serveis i equipaments
municipals i actius de l’espai urbà, que poden estar vinculats, o no, a expedients administratius, a
peticions ciutadanes, etc.
9.7.20.5.1

Pla d’actuacions

Cal lliurar una solució que permeti la planificació d’actuacions amb l’entrada i vinculació amb els
actius municipals, i per tant, integrat amb l’apartat 9.1.3.4, identificant el tipus d’actuació,
correctiva, planificada, predictiva, legal, etc.
Cal que permeti establir el calendari d’execució de les actuacions, de forma periòdica (cada
setmana, mes, trimestre, quadrimestre, semestre, any, bianual, etc.) i aquest generi alerta
proactiva als usuaris del servei o unitat responsable per a la generació de les ordres de treball
(OT’s) per a procedir a la seva tramitació.
Cal que disposi d’històric de les ordres de treball reportades (OT’s) vinculades als actius o
elements del registre auxiliar o cens.
Permetre el control d’aquelles actuacions que puguin ser delegades en tercers, i per tant, la
generació de les OT’s caldrà que vinguin així identificades pel seu escalat a aquests.
Cal poder assignar el temps màxim d’execució que permetrà a la OT, preassignant el termini
màxim d’execució en la que ha d’estar realitzada i per tant podent gestionar els ANS establerts a
les ordres de treball derivades del pla d’actuacions.
El pla d’actuacions podrà vincular-se a expedients electrònics dels quals puguin originar-se, com
per exemple d’expedients de contractació o derivats d’instruccions o procediments interns.

26

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 18 mesos després de la signatura del contracte.
Pàgina 253 de 334

9.7.20.5.2

Ordres de treball

Les ordres de treball, seran el punt principal de tramitació que podran ser originades arrel de
peticions ciutadanes mitjançant solucions multicanal (telèfon, aplicació mòbil, incidències a la via
pública, registre d’entrada de queixes i denúncies, etc.) així com originades sobre el sistema del
Pla d’actuacions que podrà generar OT’s de forma automàtica segons calendari prèviament
assignat o directament perquè els usuaris inicien peticions d’ordres de treball d’”ofici”
internament a altres serveis.
Es requereix que:


Permeti identificar el canal d’entrada de la OT (petició departamental, petició ciutadana, pla
d’actuació, aplicació mòbil, etc.). Serà dinàmica podent l’Ajuntament personalitzar-ne els
valors possibles.



Permeti la creació de forma manual i automatitzada des de sistemes del Pla d’actuacions del
punt anterior, així com mitjançant sistemes externs; per tant es lliurarà una API que permeti
aquesta funcionalitat, podent annexar també arxius (per exemple fotografies de la petició,
queixa ciutadana, etc.).



Caldrà poder assignar assumptes i/o tipologies d’ordre de treball que permeti la identificació
automàtica del servei destinatari.



Segons la unitat gestora destinatària, es presentarà una categoria i subcategoria de treball
que s’encomana, per a la correcta classificació. Aquesta dependrà del departament, podent
ser diferents segons els destins de la OT.



Una determinada OT cal que permeti l’entrada d’un nou Pla d’acció.



Permeti indicar informació relativa al canal i contacte per a la seva execució (servei, persona,
canal, etc. del remitent).



Disposaran de dades d’emplaçament, podent-se vincular per domicilis del nucli així com
coordenades de georeferenciació, que permetin explotar la informació des del SIG
corporatiu. S’integrarà amb widgets del sistema d’informació geogràfica disponible per a la
recollida de les dades de geolocalització. Alternativament mitjançant google maps o similars.



Permetrà imputar elements de cost d’execució (hores/home, material, etc.).



Permeti la reassignació d’OT’s per a serveis o per a tercers externs a l’Ajuntament que puguin
tenir delegades funcions (per exemple concessionaris).



Permeti identificar l’estat de la OT així com el possible estat (nova, validació, assignada,
pausa, rebutjada, execució, resolta, etc.).
o

Validació: Segons unitat, categoria i subcategoria, es determinarà el/s destinataris de la
sol·licitud d’ordre de treball, qui la podrà avaluar i:


Assignada: Acceptar per a la seva execució, indicant dates previstes d’execució.
L’acceptació, permetrà derivar/assignar l’ordre de treball a un rol o un usuari per a
que gestioni la seva execució.
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Escalada: Quan l’execució de la mateixa recaigui en un tercer extern a l’Ajuntament i
al que s’hagi comunicat.



Requerir validació per part d’algun usuari, la qual es podria realitzar amb la generació
del document de l’ordre de treball que s’ha sol·licitat i les firmes/vist-i-plau
d’autorització.



Rebutjada: Rebutjar perquè no procedeix o per altres possibles motius que es puguin
parametritzar. En aquest cas, el remitent de l’ordre de treball, disposarà de l’alerta del
rebuig per a que la gestioni degudament.

o

Executada (Resolta):


L’usuari/s encarregats de l’execució, han de poder resoldre l’ordre de treball, indicant
les variables específiques per al seu tancament i comunicació a l’usuari remitent així
com l’entrada dels recursos consumits, costos, etc.

o

En qualsevol de les fases, els usuaris gestors de l’ordre de treball, poden requerir al
peticionari, que complementi informació així com aporti documentació addicional que
ajudi a la resolució.

o

Estarà integrat, tant amb el nucli de persones, domicilis i de gestió de documents
electrònics.

9.7.20.5.3

Seguiment i control de les ordres de treball

Per part de l’usuari i servei peticionari, caldrà poder disposar de:


Ordres de treball encarregades a les diferents unitats gestores destinatàries.



Seguiment de l’estat de resolució de les ordres de treball demanades.



Control dels terminis de resolució (dies des de la petició) i dates previstes de resolució que el
destinatari indiqui.



Conèixer l’usuari gestor.

Per part de les unitats/usuaris receptores, caldrà que disposin de:


Ordres de treball que tenen al servei amb les corresponents fases de gestió.



Responsables assignats per a la resolució de les ordres de treball (avaluació de càrregues de
treball).



Control de terminis de resolució segons possibles acords nivell de servei.



Explotació mitjançant calendari de les OT’s a executar, permetent així poder-se planificar les
feines.

9.7.20.5.4

Gestió de les ordres de treball

Els usuaris que gestionen l’execució de les ordres de treball, cal que puguin:


Assignar els recursos destinats a la resolució de l’ordre de treball.



Escalat a un nivell superior de l’execució, per als casos en que determinats assumptes estan
delegats a una empresa concessionària d’algun servei. Caldrà permetre l’enviament de
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comunicacions automàtiques a l’empresa amb les dades i documents que siguin necessaris
per a la seva resolució.


Assignació dels possibles estats d’execució.



Generació de full de treball per a operaris.



Generació/vinculació d’emplaçaments d’execució de les ordres de treball, de forma que es
permeti l’explotació mitjançant SIG corporatiu.



Explotació de les OTs per diferents criteris (tipus, categories, dates, remitents, etc.) que
permeti l’ajuda a la presa de decisions així com el rendiment de comptes.

9.7.20.5.5

Integracions

Cal que s’integri amb:


Nucli de Persones, domicilis, documents i sobretot amb els actius per a la seva operació.



Tramitació d’expedients electrònics, ja que les ordres de treball poden ser considerades
pròpiament procediments i per tant, requereixen de fluxos i estats de tramitació i de gestió
documental i econòmica.



Integració amb el sistema de gestió econòmica per a la generació i vinculació d’operacions
comptables vers el pressupost i costos d’execució de treballs així com centres de cost.



Cal que s’integri amb el procediment específic de contractació per a l’assignació d’un
adjudicatari sobre plans d’actuació derivats d’una possible contractació.



Cal que permeti i disposi de les API’s necessàries que permetin el requeriment funcional de la
APP específica per a empleats municipals, de l’apartat 9.7.24.4. Per tant, s’integrarà amb la
APP per permetre el teletreball per part d’un col·lectiu important d’empleats municipals en
mobilitat.



Es disposarà d’una API que permeti a aplicacions i serveis externs, com per exemple
l’aplicació ciutadana d’incidències a la via pública, generar de forma automàtica ordres de
treball a les unitats gestores segons tipus i categoria de la incidència.

9.7.20.5.6

Reutilització de les dades i avaluació

És voluntat que es pugui disposar de les dades al datawarehouse per a l’avaluació del servei
d’ordres de treball i disposar del coneixement de càrregues de treball per unitats, temps mitjos
de resolució, càrregues de tècnics municipals així com acompliment de compromisos de servei i
explotació i obertura de les dades mitjançant dades obertes i sistemes SIG, segons
emplaçaments i tipus de peticions realitzades.
Així mateix i de forma específica, sobre les peticions, queixes i suggeriments que el ciutadà
realitza de forma multicanal, per al conseqüent rendiment de comptes.
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9.7.20.6 Procediments de selecció de personal

27

Caldrà lliurar un sistema de gestió de convocatòries i procediments de selecció de personal a
l’Ajuntament, en aquells extrems que no estiguin contemplats en el subsistema de gestió de
recursos humans; apartat 9.8. En qualsevol cas es descriuen els requeriments i caldrà implantar
aquells que afectin al procediment administratiu i al règim jurídic de l’administració pública
mitjançant plataforma de gestió i tramitació de l’expedient electrònic, als extrems de satisfer la
relació del ciutadà amb l’administració en la presentació de sol·licituds i tramitació dels
assumptes per mitjans electrònics.
Per tant, cal incloure i implantar els procediments administratius electrònics sobre el gestor
d’expedients de la plataforma acomplint els requeriments i funcionalitats de la selecció de
personal a les administracions públiques i les entitats i organismes públics per al seu personal
funcionari i laboral, garantint:


Publicitat de les convocatòries i les seves bases.



Transparència.



Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció.



Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció.



Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a
desenvolupar.



Agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

9.7.20.6.1


Requeriments funcionals

Registre de totes les convocatòries de personal amb el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la seu electrònica en l’oferta pública. Cal permetre configurar els
següents aspectes: procediments, perfils, criteris de puntuació, llista de persones
relacionades en el conjunt de processos de selecció.



Classificació dels sistemes de selecció (concurs, concurs oposició, oposició, etc.), per tipus de
procediment (lliure, promoció interna vertical, horitzontal, funcionarització, consolidació de
l’ocupació temporal, etc.), per perfils professionals, per a l’obtenció d’indicadors i la gestió
d’autoritzacions.



Requisits d’accés (nacionalitat, edat, titulació, no estar inhabilitat, complir condicions per a
exercir les funcions corresponents al cos o escala, malaltia o limitació, acreditació de
coneixements de llengües oficials, etc.).



Tramitació administrativa dels expedients per a l’aprovació de les bases i de les convocatòries
en els diferents processos, la gestió de les sol·licituds que es presentin a cada convocatòria,
celebració del procés (concurs, oposició, etc.) fins a la proposta de nomenament i presa de
possessió del lloc de treball.

27

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 18 mesos després de la signatura del contracte.
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Gestió d’òrgans de selecció, amb els seus membres.

9.7.20.6.2

Gestió de convocatòries

Es requereix que:


Registre de la convocatòria, on l’alta pot ser manual, en base a necessitats internes i/o
informes previs o pot ser automàtica des de l’expedient, una vegada l’òrgan resolutori
competent aprovi la mateixa.



Gestió i tramitació del procediment d’aprovació de les bases de la convocatòria així com la
seva publicació, tal i com està establert en la Llei 29/2010 de 3 d’agost de l’ús dels mitjans
electrònics del sector públic de Catalunya i la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.



Cal que el procediment de convocatòria relacioni les sol·licituds associades i els criteris
d’avaluació (si procedeix) i que s’hagin de valorar, així com la definició dels criteris de
valoració basats en fórmules o criteris subjectius.



Cal poder identificar si la convocatòria genera borsa de treball o no, de forma que es pugui
disposar de registre de candidats per lloc de treball davant possibles vacants.



Cal poder identificar si el procediment i sol·licituds associades a la convocatòria requerirà de
l’autoliquidació/liquidació de taxes, associant el concepte tributari corresponent.

9.7.20.6.3

Gestió de borses de treball i candidats

Es requereix que el sistema en el present component o al component 8 de Gestió de nòmines i
recursos humans permeti la gestió de borses de treball i la seva publicació a la “Carpeta
electrònica ciutadà/empresa”:


Cal poder identificar i gestionar múltiples borses de treball, amb les dades pertinents i
períodes de vigència.



Per cada borsa pot haver múltiples persones candidates inscrites, establint un rigorós ordre
segons resultats de la convocatòria i procés de selecció.



Les persones candidates estaran integrades amb el nucli de tercers de l’Ajuntament i es
realitzarà l’alta via integració automatitzada des de l’expedient administratiu, recollint dades
personals i de contacte.



Per cada candidat caldrà poder registrar el mode en el que es troba (actiu, lliure, suspès) amb
dades específiques per situació, així com els intents proposats per ocupar un lloc de treball.
Superat un nombre d’ofertes rebutjades per l’interessat, aquest passa a estar suspès i passa
a estar al final de la llista, restablint l’ordre dels candidats a poder ocupar un lloc de treball.

9.7.20.6.4

Gestió dels òrgans de selecció

Tal i com es requereix a la norma, els òrgans de selecció han de ser predeterminats; és a dir,
s’han de conèixer els noms dels membres del tribunal abans de començar el procés selectiu i
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aquest serà designat per l’alcalde o òrgan competent i ha d’estar format per president, secretari i
vocals. Per tant, es requereix que:


Es puguin gestionar els diferents òrgans de selecció, identificant els seus membres així com
rol i titularitat o suplència i dades de contacte integrat amb el nucli de persones.



Enviament de les convocatòries dels processos.



Comunicació electrònica amb els membres de l’òrgan de selecció per a la posada a disposició
de la convocatòria, etc.



Generació de les actes dels òrgans sobre els diferents processos de selecció.



Validació dels mínims exigits per a establir l’òrgan de selecció (mínim tres titulars i tres
suplents).

9.7.20.6.5

Sol·licituds electròniques

Es requereix que per part de la ciutadania, des del catàleg de tràmits de la seu electrònica:


Es pugui presentar la seva sol·licitud per a formar part com a candidat en un procés de
selecció de persones, amb les dades personals i específiques segons la definició de la
convocatòria.



Es pugui efectuar l’autoliquidació/liquidació de la corresponent taxa així com el pagament online per a formalitzar definitivament la sol·licitud en el cas que aquesta ho requereixi.



Validació d’aquells criteris automàtics possibles indicats en la definició de la convocatòria i
que els sistemes permetin la seva interoperabilitat, amb seguretat social, sistemes de gestió
interns a l’Ajuntament, etc.

9.7.20.6.6

Validació i verificació de dades i documents

Es requereix que:


El sistema faciliti dades i documents mitjançant sistemes d’intermediació i intercanvi de
dades i documents; Via Oberta, amb altres administracions com:
o

Títols oficials (Ministeri d’Educació) per a la validació i verificació dels criteris d’accés,
segons titulació, a un lloc de treball.

o

Prestacions per desocupació (SEPE).

o

Antecedents penals (Ministeri de Justícia).

o

Antecedents sexuals (Ministeri de Justícia).

o

Grau de discapacitat.

o

Dades de demandants d’ocupació (SOC).

9.7.20.6.7

Procediment de selecció

Es requereix la tramitació electrònica dels procediments de selecció:


Poder realitzar l’admissió dels aspirants, segons actuacions de validació i segons l’apartat
anterior. Una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, llista provisional
d’admesos i exclosos, amb la gestió de la publicació corresponent.
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Proves d’oposició, que han de superar els candidats, amb superació de cursos, períodes de
pràctiques,

exposició

curricular

dels

candidats,

proves

psicotècniques,

entrevistes,

reconeixements mèdics, etc.


El concurs de mèrits, com experiència (com a funcionari de carrera, interí, etc.), els cursos de
formació, coneixement d’idiomes, etc. Aquells que tinguin relació amb el lloc de treball. Es
disposa de discrecionalitat per a establir el barem de puntuació del concurs.



Qualificació i llistat dels aprovats, una vegada finalitzat el procés. L’òrgan de selecció fa públic
el llistat per ordre de puntuació de major a menor sumant les fases de concurs i oposició.



Nomenament i pressa de possessió. L’òrgan competent nomena funcionaris als aspirants
proposats. Aquests han de ser notificats personalment i publicats al butlletí. Assignació de
destinació.



Règim d’impugnacions. Contra els actes dictats, es pot interposar recurs contenciós
administratiu. Vinculació de les impugnacions amb el procediment de selecció.

Com amb la resta de requeriments del plec i com a expedients electrònics, cal que siguin
interoperables, permetent obtenir l’acumulació de tots els documents i foliat de l’expedient
mitjançant l’elaboració de l’índex electrònic de l’expedient, acomplint la Norma tècnica
d’interoperabilitat de l’expedient electrònic.
Preparació de la informació necessària per a donar publicitat al portal de transparència
municipal així com dades obertes, per una publicació automatitzada i àgil.
9.7.20.7 Procediment de responsabilitat patrimonial, segons allò especificat a la Llei
39/2015
Caldrà incorporar el procediment de responsabilitat patrimonial, segons l’especificat a la Llei
39/2015, mitjançant procediment administratiu comú, tenint present els tràmits, per a integrar
aquells aspectes d’afectació a la gestió econòmica (comptabilitat).
9.7.20.8 Procediments d’inspecció i sanció

28

Es requereix que la plataforma disposi d’un sistema que permeti una gestió dels expedients
electrònics d’inspecció, atès el règim de simplificació administrativa com poden ser les
comunicacions prèvies i declaracions responsables; així com els expedients sancionadors que es
puguin derivar. Es requereix que aquest acompleixi amb les següents funcionalitats:


Gestió de plans d’inspecció: selecció per procediments, interessats, territori i alta
d’expedients.



Integració del pla d’inspecció tant des del sistema d’expedients com des del sistema de
censos i registres auxiliars (apartat 9.7.23) de forma que es pugui sol·licitar l’inici d’un

28

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 18 mesos després de la signatura del contracte.
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procediment d’inspecció, per exemple des de qualsevol procediment d’obertura d’activitats,
així com procediments de salut pública, etc.


Gestió d’inici del procediment d’inspecció.



Alta d’expedient d’inspecció.



Actuacions massives i per expedients.



Diligències d’inici del procediment inspector.



Comunicació d’inici del procediment inspector.



Requeriment de documentació i resposta a requeriments.



Inici del procediment sancionador.



Renúncia expressa al tràmit d’audiència.



Anul·lació d’al·legacions.



Tràmit d’audiència i sol·licitud de cita per tràmit d’audiència.



Proposta de resolució d’al·legacions.



Integració amb procediment sancionador.



Actuació declarada i comprovada.



Proposta de regularització.



Gestió de tipus d’actes i la seva vinculació amb l’expedient d’inspecció i el registre de les
actuacions realitzades.



Gestió de les conseqüències disciplinàries.



Emissió de les liquidacions resultants de les actes d’inspecció.



Gestió de resolucions.



Emissió de notificacions de resolucions.



Tractament de recursos: presentació, actuacions genèriques, proposta de resolució,
notificació de resolució, etc.



Creació de consultes i informes definits per la unitat gestora de la inspecció.



Tipificació de normes, infraccions, càlculs, textos legals.



Gestió de l’expedient sancionador.



Registre d’actuacions vinculades a l’expedient sancionador.



Actes d’inspecció o actuacions a l’expedient sancionador.



Gestió de les diferents propostes de resolució segons la sanció.



Gestió de resolucions i execució de les conseqüències com la liquidació de la sanció.



Gestió de les notificacions que siguin necessàries en el procediment sancionador.



S’integri amb el sistema de firma electrònica i portafirmes així com amb el sistema de firma
biomètrica.

Així mateix, cal preveure la necessitat que les tasques d’inspecció i aixecament d’actes pot
realitzar-se a via pública i per tant, ha de ser una solució totalment oberta, integrable i
interoperable en ambdós sentits, per a que mitjançant una solució en mobilitat es permeti
realitzar a l’inspector, tant l’accés a la informació, com enregistrar la corresponent inspecció,
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aixecament d’acta i firma per part de l’interessat. Caldrà que estigui disponible en la solució de
l’apartat 9.7.24.4.
9.7.20.9 Procediments de registre de censos

29

Es requereix que la plataforma disposi d’un sistema que permeti disposar d’un Registre de
censos, així com els procediments mínims que permetin la gestió electrònica mitjançant les
sol·licituds específiques. Aquests procediments permetran donar acompliment a aquelles
necessitats d’inscripcions a censos municipals, des de la Seu-e, formalitzant el registre electrònic
així com les operacions d’alta/modificació i baixa al cens.
Aquests procediments, per exemple donaria cobertura al Registre municipal d’entitats, Registre
d’animals perillosos, Registre d’habitatges d’ús turístic, etc.
Per tant, es requereix que aquest acompleixi amb les següents funcionalitats:


Registre de cens amb la corresponent:
o

Classificació, sector, emplaçament, àrea o servei.

o

Dades específiques que correspongui, segons entitat d’informació (persona, entitat,
habitatge, animal, etc.).

o

Relació de càrrecs i vigència dels mateixos, podent obtenir un històric de l’entitat.

o

Aquesta informació serà visible i gestionable des de la Carpeta ciutadà/empresa
disponible en seu electrònica.

9.7.20.9.1

Procediments administratius de cens

Per a la tramitació de l’alta, actualització i baixa al registre municipal, es requereixen els tres
procediments que ho permetin.
Aquests estaran integrats amb el Registre del cens i permetrà l’automatització de les actuacions
d’alta, modificació i baixa.
L’expedient disposarà de les dades del Registre del cens que afecti a l’interessat de l’expedient.
9.7.20.9.2

Serveis electrònics

Es requereix que:


Es disposi del tràmit d’alta, modificació i baixa del registre al Cens municipal per tal que els
interessats puguin tramitar-ho per mitjans electrònics.



S’integri amb el servei de gestió d’ingressos i el de pagament telemàtic per als casos en el que
la inscripció al registre o cens municipal contempli taxes municipals. Per tant, permetrà
obtenir el document de pagament així com el pagament online de la mateixa.

29

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 18 mesos després de la signatura del contracte.
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Es lliuri la Carpeta ciutadà/empresa electrònica, de forma que tindran a disposició les dades
pròpies de l’entitat, així com la resta de dades i serveis segons l’apartat 9.7.16.

9.7.20.10 Sub-procediments o actuacions comunes
Tot seguit s’especifica sub-procediments o components que cal incorporar en qualsevol dels
procediment genèrics i específics per ser invocats en qualsevol moment, de forma manual i/o
automatitzada en la seva tramitació.
La possibilitat del tramitador de poder executar els sub-procediments serà configurable des de
l’entorn de definició i modelat.
A més dels indicats, la solució tindrà capacitat per a ampliar-ne mitjançant la creació i
parametrització de nous sub-procediments. En especial, aquells que permetin obtenir informació
d’altres subsistemes així com d’aplicacions o sistemes externs, mitjançant connexió i crides SQL o
mitjançant la invocació d’API’s o serveis web, amb l’enviament de metadades de l’expedient com
paràmetres en les crides.
9.7.20.10.1 Padró Municipal d’habitants
Es requereix d’un subsistema que permeti obtenir les dades d’empadronament dels interessats
dels expedients així com la validació d’empadronament. Per tant, integració d’informació i
documents del padró amb l’expedient electrònic.
El procés de verificació d’empadronament podrà ser tant síncron en el moment de l’accés i
consulta d’un expedient, sota demanda d’acció manual i també de forma massiva mitjançant
procés planificat que incorpori aquest extrem a l’expedient.
A tall d’exemple, permetrà multi-tramitar múltiples sol·licituds de subvenció destinades a persones
empadronades, per a obtenir la corresponent validació.
9.7.20.10.2 Fiscalització i control intern
A data d’avui, l’Ajuntament d’Amposta realitza fiscalització limitada prèvia atès resolució de 2 de
juny de 2008 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, que publica l’Acord del
Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, pel que es dona aplicació a la previsió dels articles
152 i 147 de la Llei General Pressupostaria. Així mateix l’entrada en vigor del RD 424/2017
Reglament de control intern de les entitats locals, de 28 d’abril, en el seu article 13 estableix com
a requisits bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de
comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
Per tant, es requereix d’un subsistema, que permeti:


Disposar d’un mòdul o sub-procediment pel qual els expedient que es tramitin a l’Ajuntament
puguin enviar-se per a la seva corresponent fiscalització i control intern. Per aquest extrem,
el procediment serà guiat i la solució ajudarà en la seva tramitació.
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Disposar d’una prevalidació, definida per l’aplicació de Control intern, apartat 9.5 de forma
que si no s’acompleixen els criteris ja no es pugui ni enviar a fiscalitzar.



Realitzi la integració amb l’aplicació i funcionalitats de Control intern apartat 9.5 per tal que
lliuri l’expedient a la safata d’entrada d’intervenció, control i fiscalització, de tasques sobre els
expedients a fiscalitzar.



Gestionarà l’avís de l’usuari i/o departament que ha enviat l’expedient a fiscalitzar, tant si s’ha
finalitzat la tasca com si s’ha cancel·lat pel destinatari, podent gestionar la resolució de la
incidència i poder reiniciar el sub-procediment d’enviar a fiscalització l’expedient.



L’expedient mostrarà, via integració, les dades i sentit de l’informe de fiscalització; per tant,
des de l’expedient l’usuari tindrà accés a les dades de Control intern amb el resultat de la
fiscalització realitzada, més enllà del document obtingut a l’expedient.

9.7.20.10.3 Gestió de publicacions
Es requereix d’un subsistema, que permeti:


Disposar d’un mòdul o subprocediment pel qual els expedient que es tramitin a l’Ajuntament
pugui gestionar i tenir coneixement de les publicacions a diferents serveis de publicació;
butlletins oficials, portal de transparència, taulers d’anuncis, perfil del contractant, etc.



Permetrà, des dels expedients, enviar a publicar, tant documents com un conjunt de
metadades identificades per a publicar, o les dues a la vegada, com per exemple al perfil del
contractant.



Aquelles metadades no recollides a l’expedient i que siguin objecte de la publicació seran
sol·licitades pel sistema.



Registre i generació d’avisos i alertes que ajudin al tramitador al correcte control i seguiment
de la publicació, i continuar amb el control, seguiment i tramitació de l’expedient una vegada
finalitzats els terminis.

9.7.20.10.4 Informes i operacions comptables – Pressupostos i comptabilitat


Descentralitzat, es requereix d’un subsistema que permeti executar accions d’operacions
comptables, com per exemple realitzar una RC, AD, etc. de forma descentralitzada per part
dels departaments responsables dels expedients, sense la necessitat d’accedir a la
comptabilitat, permetent assignar les partides del pressupost que els corresponguin (per
orgànica, econòmica i/o programa) i imputar aquestes operacions.
El sub-procediment deixarà evidències d’auditoria i traçabilitat i les dades i documents que
corresponguin, tant a l’expedient així com al sub-sistema de gestió econòmica de forma que
es mantingui consistent l’actuació.



Centralitzat, addicionalment, segons desitgi l’Ajuntament, també ha de permetre executar un
procés de petició d’informes i operació comptable, mitjançant un sub-procediment guiat i
automatitzat, sol·licitant les dades i tipus d’informe (sostenibilitat, plurianualitat, etc.) que es
requereixin al departament d’intervenció, per tal que puguin realitzar els informes i
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operacions comptables, quedant incorporat a l’expedient les dades i documents que se’n
derivin.
Les operacions comptables associades a l’expedient i documents generats a la gestió econòmica,
seran accessibles des de l’expedient des d’on s’ha executat el sub-procediment, sense que els
usuaris hagin d’accedir al sistema de gestió econòmica.
9.7.20.10.5 Notificacions i multi-notificacions
Es requereix d’un subsistema que permeti generar qualsevol document de tipus notificació, tant
individual com massives, segons interessats d’expedient, de forma automatitzada i reutilitzant
paràgrafs de documents que composen l’expedient, com per exemple amb el text que composa
una resolució.
En el cas de multi-notificació (notificacions massives), la solució caldrà que doni resposta
mitjançant:


Crear document base

o seleccionar la plantilla a partir del qual es puguin generar “n”

notificacions.


Seleccionar de tots els interessats de l’expedient, sobre quin ha de generar el document de
notificació.



Generació automàtica dels documents, fusionant les variables dinàmiques dels documents i
incorporant els paràgrafs dinàmics obtinguts d’altes documents.

Així mateix, aquests documents estaran integrats i referenciats amb el sistema de gestió i
seguiment de remeses de notificacions, segons l’apartat 9.7.22.
A partir dels documents de notificació, poder generar anotacions al registre de sortida, on
predetermini ja el canal de comunicació o notificació segons tipus d’interessat o voluntat
expressada per l’interessat sobre el canal de notificació escollit.
9.7.20.10.6 Resolució per òrgans unipersonals i/o col·legiats
Es requereix d’un subsistema que permeti generar propostes a òrgans col·legiats, tant
informatius com vinculants. Per tant, cal que la solució disposi d’un sub-procediment guiat que
permeti poder enviar qualsevol expedient a la resolució, on el sistema proposarà els òrgans que
tenen competència per a la resolució de l’assumpte en concret i podent seleccionar el
corresponent i enviar-lo (integrat) al mòdul del sistema de gestió d’òrgans, propostes, resolucions
i sessions.
Caldrà que el sistema sigui proactiu i validi prèviament criteris com l’existència prèvia de
documents tipus informe proposta i/o dictamen proposta o decret; per exemple, el tipus
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d’expedient segons unitat responsable pot enviar a resolució a un òrgan competent segons
cartipàs, etc.
Finalment, cal la recollida de la informació sobre l’aprovació o no de l’acord, incorporant les
dades i documents del resultat de la resolució, votacions, certificats d’acord, etc.
9.7.20.10.7 Emissió de liquidacions/autoliquidacions
Es requereix d’un subsistema que permeti generar qualsevol autoliquidació/liquidació de taxa o
tribut directament al sistema de gestió, recaptació i inspecció d’ingressos des de l’expedient en
tramitació pel departament responsable, segons la parametrització realitzada. Per tant, sols es
podran liquidar/autoliquidar aquells conceptes sobre els que s’ha concedit permís previ, per
assumpte de l’expedient o per unitats/departaments.
Així mateix, la informació i documents de les liquidacions generades, seran accessibles i
consultables des de l’expedient vinculat i permetrà consultar dates d’emissió, dates de
notificació, dades i estat de cobrament, imports, etc.
Per tant plenament integrats i referenciats amb el sistema de gestió, recaptació i inspecció
d’ingressos de l’apartat 9.6
9.7.20.10.8 Consulta i verificació de dades i documents a altres administracions
Es requereix d’un subsistema que permeti obtenir dades i documents d’altres administracions
sobre l’interessat/s d’un expedient i les incorpori a l’expedient.
Aquest permetrà l’execució manual, seleccionant l’interessat i els serveis i modalitats disponibles
per a interoperar, així com permetre que es pugui realitzar de forma massiva mitjançant procés
planificat, el qual realitzarà el procés de consulta i verificació de forma automàtica i massiva,
incorporant les dades i documents a l’expedient.
La solució farà possible aquesta interoperabilitat mitjançant la integració amb el servei de Via
Oberta proveïda pel Consorci AOC i amb la Plataforma d’intermediació de dades de la AGE per a
aquells als que l’Ajuntament s’adhereixi.
9.7.20.10.9 Operacions a les bases de dades, censos o registres auxiliars
Es requereix d’un subsistema que permeti realitzar operacions d’alta, modificació o baixes sobre
els registres vinculats a un cens o registre auxiliar, requerit en l’apartat 9.7.23.
Aquest permetrà des de qualsevol expedient, poder vincular algun dels censos existents i sobre
el qual, la tramitació d’un expedient ha de permetre reutilitzar les metadades i/o documents per
a realitzar altes, modificacions o baixes sobre el cens o registre auxiliar.
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Aquest subsistema permetrà garantir la integritat i sincronització entre la tramitació d’assumptes
i la consolidació en censos municipals, evitant la duplicitat de tasques i doble entrada
d’informació, ja que el cens o registre auxiliar son conseqüències de la tramitació en molts casos.

9.7.21 Gestió d’òrgans, propostes, resolucions i llibres de sessions
Aquest mòdul permetrà gestionar les sessions, resolucions i acords dels òrgans unipersonals i
col·legiats, de les propostes de resolució que realitzen les diferents unitats gestores de forma
integrada amb el gestor d'expedients i amb el mòdul de notificacions electròniques.
La solució proposada haurà d'incloure, com a mínim, les següents funcionalitats:


Organitzar i normalitzar la informació relativa a resolucions: òrgans proponents, òrgans
consultius i resolutoris (vinculants), càrrecs i responsables tècnics i polítics, persones
convocades, etc.



Definició i gestió de tants òrgans unipersonals o col·legiats, com calgui, amb els corresponents
llibres de sessions i acords; junta de govern, ple, comissions informatives, comissió especial de
comptes, alcaldia i regidories delegades, etc., podent identificar els que son vinculants o no.



Gestió de les sessions: ordre del dia, convocatòria ja sigui mitjançant notificació formal
(integració amb eNOTUM) o mitjançant comunicació (correu-e o comunicacions eNOTUM),
resultats de votacions (votacions i deliberacions) i confecció de l’acta corresponent. Cal que
permeti obtenir el llibre de sessions.



La generació de propostes s’ha de poder iniciar i realitzar des de qualsevol expedient que
s’estigui tramitant a l’Ajuntament.

Per a fer-ho possible, caldrà que permeti:


Gestionar els òrgans col·legiats, la seva configuració, membres, calendari de sessions, etc.



Procediment electrònic per a la presentació de les mocions per part dels grups polítics
municipals i que permetrà la seva incorporació als expedients dels òrgans col·legiats.



Procediment de preparació:
o

Alta de l’expedient de sessió (òrgan, tipus de sessió, lloc, data, hora d’inici i fi, data límit per a
la recepció de propostes signades, etc.).

o

Generar i preparar l’ordre del dia a partir de la tramesa electrònica de propostes des
d'expedients i de les mocions dels grups municipals, per a incorporar-les a les ordres del dia
dels diferents òrgans col·legiats.

o

Contemplar-se com a tramitació massiva per tal de poder incorporar diferents propostes
dins de la mateix òrgan.

o

Generar les convocatòries de les sessions, amb comunicacions i notificacions (registre de
sortida automatitzat i notificació electrònica), segons configuració prèvia de l’òrgan, als
membres convocats.
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o

Generar una preacta de les sessions.

o

L’expedient de la convocatòria quedarà relacionat amb els expedients que integren i
conformen l’ordre del dia, amb la finalitat que totes les persones que composen l’òrgan
disposin d’accés als expedients per a examinar-los.





Celebració de la sessió - entrada de resultats de la sessió:
o

Informar els assistents.

o

Resultat de les votacions i deliberacions.

o

Registre d’acords.

Resolucions i incorporació al llibre d’actes:
o

Generació dels documents d’acord, per cada sessió, de forma automàtica per a poder ser
tramesa a altres administracions, etc.

o

Elaborar de forma assistida l’acta de les sessions, de forma integrada amb el sistema
d’AudioVideoActes i establint els enllaços pertinents del suport multimèdia al debat per a
cada punt. Es valorarà molt positivament aquelles solucions que permetin agilitzar la
transcripció dels precs i preguntes.

o

Totes les resolucions i actes de sessions cal que s’incorporin automàticament al llibre obert
de l’òrgan de resolució corresponent.

o

Numerar els decrets o resolucions dels òrgans unipersonals.

o

Generar notificacions i certificats d’acords de forma automàtica i signatura electrònica
mitjançant segell d’òrgan, actuació administrativa automatitzada, adequat a la Llei 40/2015.

o

Generació dels certificats d’assistències dels membres a les sessions celebrades, de forma
automatitzada.

o

Permetre cercar acords adoptats per interessat.

o

Es podran crear i gestionar tants llibres com sigui necessari:


La generació dels llibres d’actes i acords serà automàtica i caldrà que incorporin la
totalitat de resolucions que es generen en l’espai temporal seleccionat.



Caldrà per cada llibre, poder cercar per diferents criteris, tant per acords, mocions, tipus
de propostes, interessats, unitats origen, etc.
Es valorarà positivament la possibilitat de cerca per precs i preguntes dins dels llibres.



Així mateix, per a preservar la seva integritat i permetre la recuperació, cal poder
disposar d’índex electrònic que contingui la identificació substancial de totes les
resolucions que composin el llibre.



Els llibres caldrà que incorporin un índex electrònic que es generarà segons les NTI
d’expedient electrònic. Aquest es generarà sempre que es realitzi el tancament del llibre
o es posi a disposició o una còpia per a la seva remissió.



La posada a disposició serà mitjançant un visor fàcil i intuïtiu del document electrònic
(XML) que es generi.



Còpia/remissió mitjançant un índex electrònic que caldrà que sigui firmat mitjançant
segell d’òrgan i crear un arxiu al directori configurat.
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Generació dels diaris de sessions.

La documentació generada des del mòdul ha d’integrar-se automàticament en els expedients
originals d’on s’han realitzat les propostes (notificacions, certificat d’acord, etc.).



Normalitzar documents de propostes de resolució dels diferents procediments administratius i
àrees de gestió.



Generar propostes d’acord i/o dictàmens des de qualsevol expedient en tràmit i de mocions
presentades pels grups municipals, i enviar-los al gestor d’acords i òrgans col·legiats per a
incloure’ls a les ordres del dia de l’òrgan seleccionat:
o

En qualsevol moment s’ha de poder comprovar l’estat de tramitació de la resolució, òrgan i
data d’aprovació i si finalment ha estat aprovat o no.



Automatitzar

i

centralitzar

la

recepció

de

propostes

per

cadascun

dels

òrgans

consultius/resolutoris.


Les propostes de resolució podran aprovar-se de forma individual (sols una proposta) i també
col·lectivament (“n” propostes incloses a una relació per la seva aprovació en un únic document
de resolució –resolució col·lectiva-).



Possibilitat d’incloure propostes de resolució realitzades fora de l’entorn del gestor d’expedients
i que hagin de formar part del llibre de l’òrgan de resolució corresponent. Cal possibilitar la
transformació de la resolució original a una còpia autèntica (digitalització+firma) havent-se
d’incorporar segons criteris de classificació i arxiu (tipus de document i quadre de classificació) i
finalment incloure-la al llibre de resolucions/actes corresponent.



Cal que el mòdul estigui totalment orientat a la gestió electrònica i per tant que els documents
que intervinguin en el procés s’hagin de signar electrònicament (propostes de resolució,
resolució, acords, certificats, actes, etc.).



Caldrà poder disposar d’un repositori d’informes de secretaria i intervenció, que puguin ser
identificats i numerats i que puguin ser reutilitzats de forma independent en els expedients. A
més permeti la cerca per diferents criteris com sobre la titulació, contingut, vinculació a
expedient, etc.
9.7.21.1 Carpeta electrònica de sessions
Cal que es disposi d’una carpeta electrònica per als membres dels òrgans, essent aquesta l’espai
de consulta que ha de permetre, entre d’altres funcionalitats, accedir a la documentació dels
expedients que es troben en fase de resolució dels òrgans col·legiats convocats. Així mateix,
l’accés a la consulta de les sessions celebrades així com a les resolucions-decrets emesos pels
òrgans unipersonals. Veure apartat 9.7.16.7.
9.7.21.2 Solució de mobilitat per a membres d’òrgans
Es requereixen prestacions de mobilitat que representaran un important recurs per a la
simplificació i agilitat administrativa, donat que evitarà la dilatació dels temps de tramitació dels
expedients quan els responsables polítics i tècnics no es trobin a les dependències municipals.
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Des de dispositius mòbils (Android i IOS) es permetrà accedir a les propostes de resolució i
aprovar, a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals siguin membres, planificades amb accés,
a les propostes a debatre i a la llista de documents pendents de la firma.
9.7.21.3 Integracions i interoperabilitat
Tal i com s’ha indicat anteriorment, el sistema cal que s’integri amb:


Plataforma de gestió i tramitació d’expedients i registre d’entrada i sortida.



Notificacions electròniques eNotum per a les convocatòries de les sessions.



Sistema d’AudioVideoActes que disposa l’Ajuntament per a l’enviament dels punts de l’ordre
del dia, així com el retorn del vídeo/àudio per a signar/signat per a ser incorporat a
l’expedient de l’òrgan com a acta de la sessió.



Carpeta del regidor per a l’accés a tota la informació de les sessions, tant properes com
celebrades amb anterioritat.



Seu electrònica per a la publicitat de les sessions, convocatòries, ordres del dia, etc.

9.7.22 Servei i gestió de notificacions
Tal i com s’ha indicat en punts anteriors, les notificacions han de ser automàtiques a partir de la
signatura electrònica de la resolució corresponent, però es requereix que:


La totalitat de notificacions i altra correspondència generada pel sistema ha d’estar integrada
per aquest mòdul de gestió de notificacions. Aquest ha d’oferir un sistema de gestió complet,
amb un control dels processos de notificació pel canal presencial, telemàtic o qualsevol altre que
s’estableixi, inclosa la notificació en seu o qualsevol altra contemplada en la legislació,
relacionada amb l’administració electrònica.



Estigui integrat i relacionat amb tots els components de gestió, compresos en l’apartat 9 del
present plec, de forma que es pugui accedir des d’aquests en tot moment a la informació de
notificació corresponent, incloent, entre d’altres, les dates de les accions realitzades, el receptor i
adreça a la que s’ha notificat, desencadenant-se automàticament les operacions que
corresponguin en els expedients associats al carregar-se la informació al sistema.



La impressió de documents a notificar es podrà realitzar de forma individual o massiva, podent
invocar-se des de cada mòdul de gestió o bé des del mòdul dedicat a la gestió de notificacions, i
s’inclouran els sistemes de control necessaris que permetin als processos automatitzats de
recollida posterior d’informació d’aquestes (lectura de codi de barres, etc.) per a la seva gravació
al sistema. Es permetrà la impressió directa o a document PDF per al seu posterior tractament.



El mòdul de notificacions funcionarà conforme a la legislació vigent en cada moment en matèria
de serveis postals i notificacions a les administracions públiques.



Possibilitarà el tractament dels diferents tipus d’adreces per tercers, entre elles les adreces
fallides per a la seva classificació i depuració.
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Automatització de la remissió de notificacions al TEU (Tablón Edictal Único), generació/procés
d’arxius d’intercanvi, interacció amb els serveis web corresponents, amb possibilitat també de
pujada/càrrega d’arxius de:



o

La web del BOE de forma manual.

o

Plataforma EACAT a través dels serveis electrònics habilitats.

Personalització total dels documents de notificació, havent de proveir igualment documents
model. Si el document a notificar és un document de cobrament, es generarà automàticament
junt a l’operació d’enviament, el corresponent codi C60 si fos necessari, i s’establirà el termini de
pagament per a ser incorporat amb l’objecte de notificar, incloent el codi de barres per al seu
pagament al banc.



Flexibilitat als filtres a definir per a la generació de remeses de notificacions. Possibilitat
d’agrupar les edicions d’enviaments a generar per diferents condicions (per exemple estrangers,
nacionals, províncies, zones de notificació específiques, canal de notificació –telemàtiquespostals, etc.) per a acomplir els requisits d’ordenació de remeses requerits per Correos.



Integració completa amb el sistema SICER de Correos, permetent totes les opcions disponibles
per aquest i la càrrega al sistema de forma automatitzada de tota la informació rebuda segons
conveni, estant igualment obert a possibles especificacions d’empreses diferents a Correos. Per
tant, l’adjudicatari es compromet a l’actualització del servei d’intercanvi de notificacions a
possibles canvis en el servei de Correos com altres que l’Ajuntament pugui adoptar en la seva
substitució.



Possibilitat de generació d’arxius o integració mitjançant serveis web o API’s de tercers, per a
l’enviament de remeses de documents a tercers per a casos en que s’externalitzi el servei
d’impressió de documents de notificació i posterior de notificació. Actualment, l’Ajuntament no
disposa d’aquest servei externalitzat.



Cal que disposi dels serveis web o API corresponent per a inserir i enviar notificacions així com
per a consultar-ne l’estat i obtenir les evidències.



Cal que es disposi d’històric (agenda de documents) sobre els diferents canvis d’estat (per
exemple enviada, dipositada, acceptada, rebutjada, etc.) de forma que permeti disposar de la
traçabilitat, així com aquells que impliquin alguna actuació de l’usuari, la solució alerti de forma
proactiva sobre la necessitat d’actuar, o per exemple de les notificacions practicades al dia
d’avui, per tal que el tramitador pugui procedir amb l’expedient.



Cal que permeti i s’adapti la càrrega d’arxius de retorn de resposta de les notificacions paper,
per part de l’adjudicatari, per a consolidar el resultat i metadades associades a les notificacions.

L’Ajuntament està adherit i és usuari del servei de notificacions electròniques eNotum, per la qual
cosa la solució proposada haurà d’integrar-se amb aquest servei de notificacions electròniques. En
qualsevol cas, la solució proposada haurà de poder:


Enviar una notificació o comunicació generada en el sistema de gestió d’expedients al servei de
notificacions electròniques.
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Generar automàticament un assentament en el llibre de registre de sortida.



Consultar l’estat de cada notificació.



Incorporar automàticament a l’expedient electrònic les evidències que acrediten el lliurament o
rebuig de la notificació.



Controlar els terminis de notificació i integrar-los en la gestió d’estats i control de terminis dels
expedients.



Crear i gestionar grups i llistes per tal de realitzar notificacions i/o comunicacions massives.



L’accés de les persones interessades a les notificacions es farà mitjançant l’accés privat a una
bústia personal. Aquest accés podrà ser mitjançant certificat electrònic o bé amb una clau
d’accés temporal enviada via SMS o correu electrònic.

9.7.23 Base de dades departamentals. Censos i registres auxiliars
A l’Ajuntament existeixen una gran quantitat de bases de dades aïllades per a la gestió de
procediments específics de departaments (censos d’usuaris, cursos, tallers, llars d’infants,
equipaments, animals perillosos, parades de mercat, vehicles municipals, etc.).
Actualment aquestes bases de dades estan creades pels mateixos departaments, utilitzant diverses
eines d’ofimàtica. Aquestes, a la vegada no estan relacionades entre si, ni tampoc estan integrades
amb cap sistema d’informació de base (tercers, vialer ni amb gestor documental). Això fa que la
qualitat de les dades i la seva reutilització sigui molt baixa a la vegada que el seu coneixement radica
concretament sobre determinat personal administratiu, que son qui les crea, manté i explota.
Per tant, des del punt de vista del sistema d’informació global que ajudi a millorar la qualitat, la
simplificació, l’agilitat en la gestió municipal i la reutilització, fa que s’abordi dins del present
projecte.
És per això que es requereix que:


La plataforma integral de gestió i tramitació electrònica doni solució a questa problemàtica i
ofereixi un mòdul que permeti comptar amb la base tecnològica necessària per al control de la
informació de les bases de dades “sectorials” o “verticals” o censos de l’Ajuntament, havent
d’incloure les actuacions d’alta, baixa i modificació que requereixen.



Cal aplicar seguretat sobre cada tipus de cens, podent establir quins elements donats d’alta al
mòdul de seguretat pot crear, consultar o registrar operacions sobre els objectes censats,
degudament integrat amb el nucli organitzatiu de la plataforma.



Cal disposar d’un espai de configuració per a cada tipus de cens, a fi d’establir la informació que
ha de contenir el mateix i les operacions que s’hi podran realitzar.



El procés d’alta de cada cens, ha de permetre configurar la informació relativa a les
característiques de cadascun amb, per exemple, variables comunes, variables específiques,
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estats, tercers i domicilis integrats amb el nucli d’informació de la solució. Així mateix amb la
gestió documental per a permetre crear/annexar/modificar documents vinculats al cens.


Cal que disposi d’auditoria sobre les actuacions/operacions que es facin a un determinat cens
per part dels usuaris que el mantenen. Aquesta estarà integrada a l’auditoria única de tota la
plataforma que es lliuri i que forma part del nucli del sistema.



Cal que estigui integrat amb:
o

Nucli de tercers, territori, actius i documents com informació de base de tota la solució, a
reutilitzar pels censos.

o

Plataforma de tramitació electrònica i gestió d’expedients, pel que s’ha d’integrar amb la
resta de components (registre electrònic, gestor documental, firma i notificació electrònica,
etc.) facilitant així una gestió electrònica integral.

o

Gestió i tramitació d’expedients de forma que es puguin realitzar altes, modificacions o
consultes a un determinat cens, quedant vinculats els expedients que tinguin relació amb
l’expedient així com l’auditoria de les operacions.

o

Gestió tributària i recaptació, amb la finalitat de poder gestionar directament les obligacions
tributaries i no tributaries que puguin derivar-se de la gestió de cada cens.

o

Solució de mobilitat segons l’apartat 9.7.24.4, de forma que permeti als empleats públics
l’accés i gestió de la informació en mobilitat (inspectors, teletreballadors, etc.).

o

Que permeti enviar comunicacions individuals o massives, mitjançant la integració amb el
correu electrònic corporatiu als interessats o correu-e que s’indiqui al cens.



Caldrà lliurar un conjunt d’API’s obertes o serveis web estàndards que permetin la comunicació
bidireccional amb els censos i registres auxiliars, de forma que es permeti obtenir solucions que
interoperin amb aquests, permetent:
o

Accés segur a les funcionalitats de la gestió de censos (validació usuari, rol, etc.). Per tant,
integració amb el nucli del sistema.

o

Alta de nous registres als censos/registres auxiliars obtenint els identificadors i conformitats
o motius en cas de rebuig. Aquesta funcionalitat permetrà annexar documents.

o

Consultar registres d’informació de censos, tant dades comunes com específiques així com
documents associats.

o

Modificar dades dels registres dels censos.

o

Cal que registri l’auditoria i traçabilitat pertinents.

9.7.23.1 Censos a lliurar
Es requereix que s’implementin i es realitzi la migració, en cas d’existir a l’Ajuntament, dels
següents censos:


Cens d’activitats.



Registre d’entitats i associacions.



Llicències i autoritzacions.



Contractes.
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Equipaments municipals.



Inscripcions a cursos i activitats.

9.7.24 Mobilitat
Cada vegada és més habitual i útil la utilització de dispositius mòbils (smartphones, tauletes, etc.)
com a eines de treball, atès que produeix millores en quant a eficiència i eficàcia en processos de
gestió i de presa de decisions.
Unes solucions específiques en diferents àmbits, que han de funcionar sobre els sistemes operatius
amb més quota de mercat, com a mínim Android i iOS, que es consideren importants per a
aconseguir agilitzar diferents processos com la gestió d’expedients, resolucions i sessions i la
signatura de documents electrònics per part dels responsables tècnics i polítics, eliminant temps
d’espera i de tramitació dels expedients.
Per tant, es requereixen diferents solucions i funcionalitats en mobilitat que es poden plantejar a
mode APP única amb totes les funcionalitats o mitjançant APP individualitzades per col·lectiu i
funcionalitat.
Aquestes aplicacions, sobretot les que tenen impacte al ciutadà, caldrà ajustar-les a la imatge
corporativa.
9.7.24.1 Portafirmes mòbil
Es requereix de solució mòbil que permeti la firma electrònica de documents segons l’apartat
9.7.7.5.2 i:


Estigui integrada amb els sistemes d’informació corporatius objecte del present contracte i
per tant, les operacions realitzades des de l’APP quedaran reflectides al sistema de gestió,
mantenint l’auditoria i traçabilitat de les operacions.



La configuració i drets d’accés es configurarà des del mateix sistema de gestió de la seguretat
de tot el sistema.



Sigui compatible amb sistemes Android i IOS, com a mínim.



Permeti un sistema d’identificació.



Cal que mostri les diferents safates de documents pendents de firmar propis o delegats,
firmats i rebutjats.



Per cada safata, es vegin els documents i poder accedir al propi document per a
consultar/firmar/rebutjar, així com a les metadades del document i origen o expedient al que
correspon.



Permeti la firma electrònica i/o rebuig de documents de forma individual i/o massiva,
mitjançant:
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o

Certificat digital en programari, com pot ser TCAT-P emès pel Consorci AOC.

o

Vistiplau.

En el cas que el Consorci AOC proveeixi d’un servei d’identificació i firma per a empleats
públics al núvol, caldrà que s’hi integri.

9.7.24.2 Sessions i resolucions d’òrgans col·legiats

30

Es requereix d’una solució mòbil per a la gestió de resolucions i sessions d’òrgans col·legiats, que:


Estarà integrada amb els sistemes d’informació corporatius objecte del present contracte i
per tant, les operacions realitzades des de l’APP quedaran reflectides al sistema de gestió,
mantenint l’auditoria i traçabilitat de les operacions.



La configuració i drets d’accés es configurarà des del mateix sistema de gestió de la seguretat
de tot el sistema.



Permeti un sistema d’identificació.



Sigui compatible amb sistemes Android i IOS, com a mínim.



Disposi de l’accés al calendari de les properes sessions.



Accés a convocatòries i ordre del dia, sempre i quan la mateixa hagi estat enviada per l’òrgan
corresponent mitjançant sistema d’avisos i notificacions escollits per la plataforma de
tramitació.



Donarà accés a tota la informació de dia, hora i lloc de celebració i detall dels assumptes a
tractar, amb accés als expedients i a la informació complementaria necessària per a la
celebració de la sessió.



Accés a consulta dels llibres de resolucions d’òrgans unipersonals i les actes dels òrgans
col·legiats.



Accés a consulta dels llibres de resolucions dels òrgans celebrats i dels quals l’usuari en sigui
membre.



Tenir la possibilitat que durant la celebració de la sessió, quan un punt es sotmet a votació,
aquest es pugui emetre des de la mateixa APP, donant de forma automàtica el punt per
aprovat o no al sistema d’informació, tenint en compte modalitat de recompte individual o
ponderat per cada sessió. Aquesta informació cal que quedi recollida al sistema d’expedients
electrònics de gestió i celebració de sessions dels òrgans col·legiats i es podrà traslladar als
corresponents documents d’actes. Prèviament, el secretari de l’òrgan, validarà quins usuaris
poden emetre vot o no des dels dispositius mòbils.

9.7.24.3 Firma biomètrica
Es requereix d’una solució per a dispositius mòbils (tauletes digitals) que:

30

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 12 mesos després de la signatura del contracte.
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Estigui integrada amb els sistemes d’informació corporatius objecte del present contracte i
per tant, les operacions realitzades des de l’APP quedaran reflectides al sistema de gestió,
mantenint l’auditoria i traçabilitat de les operacions.



Permeti un sistema d’identificació.



Permeti la firma de documents mitjançant signatura manuscrita i que l’APP reculli la
informació biomètrica (velocitat, inclinació, pressió, etc.) i la codifiqui de forma estàndard per
a garantir la seva valoració pericial futura (ISO / IEC 19794-7 i la ISO / IEC 29109-7: 2011, les
vigents en cada moment), amb independència de l’evolució de la tecnologia.



Sigui compatible amb dispositius Android i en especial amb tauletes que permetin recollir les
dades biomètriques.



Permeti visualitzar els documents abans de firmar-los.



Cal que les dades biomètriques es xifrin i es custodiïn com a evidència dins del sistema de
gestió de l’Ajuntament, garantint la integritat i l’autenticitat de la mateixa.



Cal que permeti la firma de documents que li vinguin donats per:
o

Anotacions al registre de documents.

o

Expedients electrònics, tant de padró d’habitants, d’expedients administratius electrònics,
de gestió econòmica i comptabilitat i de gestió tributaria i recaptació.

o


Sistemes externs de l’Ajuntament.

Cal que disposi de les API’s o serveis web corresponents que permetin enviar documents des
de sistemes d’informació externs a la plataforma de gestió objecte del present contracte.
Aquestes seran documentades i lliurades a l’Ajuntament per a permetre la seva integració.

9.7.24.4 Gestió i serveis a via pública

31

Es requereix d’una APP o web mòbil, per a accés i ús des de dispositius mòbils (smartphones i
tauletes digitals), que permeti realitzar actuacions a la via pública per part de personal inspector
en tasques de disciplina i empleats a mode teletreball:




Estarà integrada amb els sistemes de:
o

Dades de persones, domicilis i actius.

o

Bases de dades departamentals, censos i registres auxiliars.

o

Accés als expedients electrònics.

Cal que permeti que les operacions realitzades des de l’APP quedin reflectides al sistema de
gestió, mantenint l’auditoria i traçabilitat de les operacions, per exemple a mode d’entrada
d’inventari en via pública, verificació de llicències i permisos, rutes d’inspecció, etc.



Permeti un sistema d’identificació i autenticació d’empleat públic i la configuració i drets
d’accés es configurarà des del mateix sistema de gestió de la seguretat de tot el sistema.
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Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 18 mesos després de la signatura del contracte.
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Caldrà poder disposar de rutes d’inspecció prèviament elaborades des del sistema de gestió,
segons criteris de territori, dates de llicències/autoritzacions, expedients de comunicacions
prèvies, etc.



La configuració de censos, permetrà indicar quin és accessible de forma remota mitjançant
APP i quins no.



Que permeti l’accés a consulta, alta/modificació de censos en aquelles metadades mínimes
que es permetin identificar.



Que permeti entrar informació de seguiment sobre el cens (data, hora, observacions, usuari)
per a poder auditar les tasques d’inspecció realitzades.



Poder consultar per diferents criteris (domicili, nom comercial activitat, numero expedient,
etc.) si es disposa de llicència o autorització pertinent.



Caldrà poder recol·lectar les coordenades GPS, tant per a la geolocalització com per a
l’emmagatzematge d’aquestes al sistema d’informació en les actuacions que es realitzin.



Per al cas específic del manteniment i ordres de treball (apartat 9.7.20.5), el personal en
mobilitat, cal que tingui accés a la relació d’ordres de treball que tingui assignades, per a la
seva consulta així com per a la seva resolució i tancament.



Cal que es puguin generar sancions en mobilitat segons actes d’inspecció, etc.



Les activitats que es realitzin en mobilitat, quedaran degudament registrades al nucli
d’auditoria i traçabilitat, recollint les coordenades del dispositiu en mobilitat.

9.7.24.5 Carpeta ciutadà/empresa

32

Es requereix d’una APP, pura o híbrida per a dispositius mòbils –smartphones- (Android i iOS),
que permeti, a qualsevol ciutadà, l’accés a dades i documents que l’Ajuntament disposa d’ell. Per
tant, reproduir les funcionalitats en accés i consulta amb mateixos serveis que els dels apartats
9.7.16.3, 9.7.16.4, 9.7.16.5, 9.7.16.6 i 9.7.16.7. Així mateix aquells que permetin iniciar tràmits i
serveis es vincularan amb la tramitació mitjançant seu-e i registre electrònic.
Aquesta APP es publicarà als markets municipals i sota marca blanca, adaptant la imatge i els
estils als de l’Ajuntament, i amb el nom que l’Ajuntament consideri.

9.7.25 Serveis i tramitació proactius33
Aquest requeriment és molt important atès que permetrà a l’Ajuntament a prescriure de forma
automatitzada serveis públics al ciutadà, i per tant, permetre avançar-se a la demanda. Així mateix,
es valoraran positivament aquelles propostes que presentin procediments electrònics específics
addicionals als sol·licitats en el present plec.

32
33

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 18 mesos després de la signatura del contracte.
Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 24 mesos després de la signatura del contracte.
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Cal que la solució permeti a l’Ajuntament a partir d’un sistema de cerca/filtratge de persones del
nucli de tercers que acompleixin determinats criteris sobre les dades existents al sistema; dades de
persona (tipus, edat, etc.), de territori (empadronament, etc.), nucli familiar, de tributs (que siguin
titulars, cotitulars de tipus d’objectes tributaris, etc.) i de situació de deute amb l’Ajuntament (amb
deute, sense deute, etc.), de gestió econòmica (com proveïdor, facturació per imports, etc.) per tal
d’obtenir una llista de candidats o de “públic” objectiu per a prescriure un determinat servei.
A partir d’aquesta base inicial, poder sol·licitar dades/documents, mitjançant interoperabilitat, a
altres administracions, que permetin validar criteris i obtenir una llista definitiva.
En base a la llista definitiva, caldrà permetre iniciar expedients d’ofici, amb la preparació dels
documents de sol·licitud i posada a disposició a la Carpeta ciutadà/empresa als interessats, de
forma massiva, i permetre recavar la voluntat o consentiment del ciutadà de forma individual, per
tal que el ciutadà procedeixi a la seva autorització mitjançant el portafirmes ciutadà, que
l’Ajuntament pugui parametritzar, i de forma automàtica es generi l’anotació al registre, la vinculació
a l’expedient i la seva preparació per a la tramitació de la resolució i posterior notificació.
Durant la implantació de la solució, caldrà que l’adjudicatari automatitzi 1 servei, a
consensuar amb l’Ajuntament.
L’Adjudicatari, durant la resta de vigència del contracte, aplicant noves tecnologies com analítica
34

prescriptiva de dades i la intel·ligència artificial, cal que automatitzi mínim 2 serveis

municipals

proactius d’acord amb l’Ajuntament, considerant-se en la fase de suport, manteniment i evolució de
la solució, i per tant sense cost addicional per a l’Ajuntament.

9.7.26 Portal de transparència
La proposta de Portal de transparència, haurà de respectar els principis de seguretat, disponibilitat,
neutralitat, accessibilitat i interoperabilitat d’acord amb la normativa establerta, així com l’ús
d’estàndards oberts i, en el seu cas, d’altres d’ús generalitzat per a la ciutadania.
El Portal de transparència cal que permeti exercir, tant la publicitat activa per part de l’Ajuntament i
de forma automatitzada des del sistema de gestió integral i integrat i de tramitació electrònica, com
el dret d’accés a la informació pública, mitjançant tràmit integrat al catàleg de tràmits i al registre
electrònic per a poder ser exercit el dret del ciutadà.

34

Aquest requeriment ha d'estar assolit com a màxim 48 mesos després de la implantació de la solució.
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El sistema de gestió objecte del present contracte permetrà definir els indicadors o conjunts de
dades i documents (datasets) que permetin automatitzar la publicació a transparència de forma
periòdica i desatesa, permetent:


Identificació de series documentals, metadades i tipus de documents a publicar a transparència.
Per tant, cal que permeti definir datasets o llistes de publicacions a transparència o a la seu, de
forma que permeti acomplir amb la transparència activa i des d’origen.



Els datasets o indicadors publicats a transparència, cal que permetin la seva reutilització per
exemple mitjançant RSS o API.



El conjunt de datasets o llistes al sistema de gestió, estaran disponibles via API o via
datawarehouse de forma que es permeti la seva reutilització.

El portal cal que:


Permeti la publicació dels ítems de transparència segons diferents agrupacions, com ITA
Transparència internacional, ítems Llei 19/2014 i Llei 19/2015, Infoparticipa, etc.



Cal que disposi d’un gestor de continguts que permeti publicar continguts tant manuals com
mitjançant serveis web o API REST del sistema de gestió integral i integrat.



Disposi de cercador per a localitzar informació i documents.



El disseny sigui personalitzat i adaptat a fulls d’estils i imatge corporativa del portal web de
l’Ajuntament www.amposta.cat.



Sigui responsive web design, accessible i adaptable a dispositius mòbils (smartphone/tauletes
digitals).



Informació sobre la titularitat, organització i mapa del portal de transparència.



Sigui multi-ens i multi-idioma, com a mínim català i castellà.

9.7.27 Sistema de seguiment, control i d’ajuda a la presa de decisions (BI)
Cal que integri l’eina d’anàlisi de dades “business intelligence”, apartat 9.9, a la gestió i tramitació
electrònica d’expedients per a l’obtenció d’indicadors i informes de control i seguiment de l’entrada i
sortida d’assumptes així com la producció administrativa. Cal que permeti l'anàlisi de dades i
generació de «reports» d'informació agregada i global així com la generació dels informes per a
publicar en format obert als portals web i que estiguin perfectament integrats amb les fonts
d’informació d’origen.
El licitador cal que implementi almenys:


Indicadors generals i agregats del registre d’entrada i sortida de documents, per oficines, per
línia de temps, per usuari, etc. que permeti conèixer l’estat i evolució del servei així com
comparatives en períodes anteriors i ajudi a determinar tendències i la planificació de recursos i
campanyes en les oficines d’assistència en matèria de registre.
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Indicadors generals i agregats de la producció d’expedients electrònics identificant l’estat dels
mateixos, per unitats orgàniques o arxius de gestió de càrregues de treball, colls d’ampolla,
caducitat d’assumptes, etc. Aquells que ajudin a conèixer l’estat i evolució dels serveis i la presa
de decisions per a disposar de serveis més eficients i a corregir anomalies o disfuncions.



Indicadors generals i agregats dels serveis públics electrònics que s’usen en la relació ciutadàajuntament, de continguts de seu-e, catàleg de tràmits, temps de tramitació pel ciutadà, serveis
de carpeta ciutadà/empresa més usats i usos d’aplicacions i serveis mòbils. Aquells que ajudin a
conèixer l’estat i evolució del serveis públics electrònics i la presa de decisions per a disposar de
serveis més eficients i a corregir anomalies o disfuncions.

9.7.28 Requeriments integració
A mode general, caldrà que acompleixi els requeriments de l’apartat 10. I de forma específica, la
capa o bus de serveis que permeten la integració, cal per aquest component:


Integri i interoperi els mòduls del present component de la solució identificats en els
subapartats 9.7.1 al 9.7.27.



Com a peça transversal de tramitació de l’Ajuntament, cal que s’integri amb tota la resta de
components de l’apartat 9 que conformen la solució, necessaris per a composar i tramitar
expedients electrònics extrem-extrem, tant consultant i incorporant dades i documents, com
formalitzant transaccions (alta, modificació i baixa) a la resta de components de gestió, sense la
necessitat d’accés al mòdul de gestió específic per a obtenir informació. A tall d’exemple:
o

Reutilització de dades d’interessats i domicilis des del nucli de persones.

o

Validació de criteris de tramitació i transaccionar, com per exemple, interessat empadronat,
al corrent de pagament, titular de certs objectes, valors d’objectes tributaris, consulta de
partides i saldos. També formalització d’operacions RC, AD, etc. a comptabilitat, consultar
informació de rebuts, generació d’autoliquidacions, etc.



De forma especial, caldrà que integri la interoperabilitat amb altres organismes i institucions
públiques i privades, en especial les requerides en l’apartat 10.2.

9.8

Component 8 - Gestió de nòmines i recursos humans

La solució cal que incorpori un subsistema de gestió dels recursos humans així com també el
subministrament, instal·lació, configuració i manteniment de rellotges de control horari, als centres
de treball de l’Ajuntament amb un nombre de treballadors igual o superior a 5 persones, i que han
de ser compatibles amb el nou sistema informàtic.
Cal que el subsistema sigui modular, de forma que permeti la gestió següent:


Gestió d’empleats, organigrama.



Administració de plantilla i RLLT.



Gestió del cicle de nòmines.



Gestió de la selecció i contractació de personal.
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Capítol I – Càlcul, seguiment, simulació pressupostària i integració comptable.



Avaluació de l’acompliment – Gestió de competències.



Gestió i control del temps.



Portal de l’empleat.



Gestió de la formació.

9.8.1 Situació actual
En l‘actualitat l’Ajuntament disposa d’una plantilla d’aproximadament 300 treballadors, que estan
dividits en diferents centres de treball.
La gestió de recursos humans està formada per 3 persones amb diferents rols i funcions:


Administratiu/va de l’àrea.



Tècnic/a de gestió laboral.



Cap de recursos humans.

A data d’avui, les nòmines es realitzen amb el programari A3NOM i la comptabilització es fa
mitjançant fitxer de càrrega d’operacions generat per una aplicació d’elaboració pròpia amb
introducció manual d’imports. El control del temps és realitza amb el programari de gestió del
temps d’SPEC. No disposem de portal de l’empleat ni de cap altre suport informàtic específic per a
gestionar els processos de selecció, les modificacions de la RLLT i plantilla, ni cap de les altres
tasques que es gestionen des de recursos humans, efectuant-se amb programari ofimàtic estàndard
i suport paper.

9.8.2 Requeriments generals
Cal que:


Sigui multi-entitat i multi-usuari gestionant informació pròpia de l’Ajuntament així com dels ens
dependents en cas d’existir-ne durant la durada del contracte.



Alineat amb els requeriments generals, cal que sigui una aplicació web accessible des de
navegadors web.



Els components de la gestió del subsistema i els portals i serveis a l’empleat, seran sobre
tecnologia web, accessible mitjançant navegador web i responsiu, adaptable a dispositius
mòbils; smartphones i tauletes, amb sistemes iOS i Android.



Tanmateix, una vegada implantada la solució, l’adjudicatari ha de lliurar amb un màxim de 48
mesos després de l’acta de recepció, tota la solució plenament sobre arquitectura web en tots
els seus mòduls i components passant a ser un component 100% web. Aquesta, serà sense cost
addicional per a l’Ajuntament i contemplada dins del projecte, establint els SLA i penalitzacions
pertinents en cas d’incompliment.



Es disposarà de configuració de seguretat a opcions i funcionalitats així com d’accés a dades.



Es valorarà positivament poder compartir dades entre diferents entitats.



Cal que permeti la modificació massiva de dades, segons criteris preestablerts, sobre:
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o

Dades personals.

o

Dades laborals.

o

Dades econòmiques.

o

L’Estructuració i organització de personal, la confecció i manteniment de la plantilla i de la
Relació de llocs de treball.



Expedients administratius per a la selecció de personal.



Expedients administratius per a l’assignació a llocs de treball.



Expedients administratius RCP.



Simulacions i pressupostos.



Gestionar el portal de l’empleat.



Ha de ser parametritzable.



Ha de permetre la configuració i generació de llistats i consultes sota qualsevol paràmetre.



Ha de generar impresos sota qualsevol paràmetre.



Ha d’incorporar un sistema d’auditoria de seguretat.



Ha d’estar integrat amb les plataformes publiques i privades necessàries per a l’acompliment de
les obligacions en matèria de nòmines i gestió de recursos humans.



Ha de generar els fitxers de les nòmines i resta d’obligacions econòmiques laborals o
professionals, en el format adequat per tal que es pugui procedir, de forma automàtica, a la
seva comptabilització i pagament.



Ha de generar els fitxers de les nòmines en el format bancari establert per tal de poder procedir
al seu pagament de forma automàtica.



Ha de generar de forma automàtica les diferències de les nòmines d’un mes respecte el següent,
d’acord amb els requeriments d’Intervenció.



Es valorarà positivament que es puguin definir nous camps.



Donar compliment a la normativa vigent que resulti d’aplicació en cada moment i circumstància,
tant en el moment de la licitació així com la durada del contracte, post-implantació en fase de
suport, manteniment i evolució, sense cost addicional per a l’adequació a la normativa així com
integracions amb sistemes tercers i generació i formats d’arxius d’intercanvi, vigents en cada
moment, en temps i forma.

9.8.3 Gestió d’empresa, empleats i expedient administratiu
La present funcionalitat requereix de:
Empresa


Gestió de múltiples organitzacions amb informació comuna i particular entre les mateixes.



No tindrà limitació en quant al volum i nombre d’empreses al sistema.
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Cal que permeti l’alta d’empresa i totes les seves dades socials, fiscals i altres com el logotip
personalitzat comú per a tots els informes i certificats que es generin així com remissió
d’informació a tercers.



Manteniment i gestió de centres físics amb les respectives dades socials i els CCC.



Resum de plantilla, amb relació de treballadors amb llocs segons dates de referència i categories
que disposen.



Organització, permetent identificació de col·lectius per l’agrupació d’empleats, responsables per
l’organigrama jeràrquic-dependència d’empleats així com impacte en els portals d’autoservei per
a l’establiment de fluxes automatitzats d’aprovació.

Plans de pensions


Cal que permeti gestionar els plans de pensions, en cas d’existir-ne durant la durada del
contracte per a cada organització.



Càlcul de remesa dels treballadors d’alta a cada pla de pensions, amb antiguitat superior a X
anys.



Càlcul d’aportacions econòmiques que cal que faci l’organització de forma anual.



Notificació d’aportacions a nòmina, generant arxius per a la incorporació al mòdul de nòmina
sobre les aportacions anuals per a la generació de dades de l’IRPF.



Permetre introducció dels preus a utilitzar per al càlcul d’aportacions.



Introducció de registre per treballador per a consulta estat presentació informe P11.
Actualització automàtica i massiva.



Generació d’informes automatitzats necessaris, requerits pels organismes col·laboradors amb
els plans de pensions.

Empleats


Gestió de múltiples col·lectius: empleats, col·laboradors externs, jubilats, etc.



Disposi de codi únic i vitalici per treballador amb sistema de control automàtic de dígits de
seguretat social, NIF, comptes bancaris.



Es puguin incorporar dades de beneficiaris, tant ascendents com descendents.



Històric de situacions familiars per l’Impost de la renta de persones físiques.



Imatge de l’empleat.



Es valorarà positivament que es puguin definir nous camps.



Gestió de l’expedient personal de l’empleat.



Gestió dels processos d’alta, baixa i modificació de la situació de l’empleat.



Gestió d’avisos i notificacions relacionades amb la situació de l’empleat.



Dades curriculars: titulacions, idiomes, cursos, competències, coneixements, proves, valoracions,
així com formació interna, reconeixements, premis, etc.

Dades Laborals
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Gestió de la informació contractual i del lloc que desenvolupa el treballador en cada moment.



Històric de la situació laboral de l’empleat en línia.



Definició empresa de cotització i tributació.



Identificació d’empleat a nivell de conveni, lloc, centres de treball i cost.



Identificació i tractament d’àmbit IRPF.



Reorganització de dades en processos retroactius.



Poder incorporar documents relatius a la vida laboral de l’empleat (contractes, certificats,
diplomes, etc.).

Situació laboral


Estàndard, normal, temps parcial per dies, temps parcial per hores, temps parcial per
percentatge, pluriocupació per temps parcial per dies, pluriocupació per temps parcial per
hores, pluriocupació per temps parcial per percentatge, alta sense retribució, alta sense
cotització, permís sense sou, fluxos discontinus.

Emissió d’informes i certificats


Serveis, annexes de serveis previst, prestats, liquidació de triennis, etc.



Certificats d’activitat actual, funcions per períodes, històric de contractes, compatibilitat,
incompatibilitat, etc.

Notificació al registre central de personal (MAP)


Generació dels arxius d’intercanvi i integracions automatitzades, en el cas d’estar disponible,
amb els formats vigents en cada moment per a la selecció en bloc i l’enviament de
comunicacions massives d’altes i baixes de treballadors al RCP.

Expedient administratiu
Cal que permeti la gestió dels expedients administratius de RRHH, tant de personal laboral com de
personal funcionari, podent establir els fluxos i estats de tramitació que es considerin necessaris i la
relació dels diferents estats, permetent obtenir els models de documents automatitzats per tal que
siguin integrats al sistema d’expedient electrònic de la plataforma, component 7 de la solució.
Es requereix:


Models oficials d’expedients administratius de RRHH mitjançant estats, situacions i documents
d’anotació de personal funcionari (acords de nomenament del lloc de treball, resolució de presa
de possessió del lloc de treball, resolució de cessament de lloc de treball, acords de canvis de
situació administrativa, comissió de serveis, reconeixement de triennis, reconeixement de temps
de serveis previs, titulacions o cursos de formació, anotació de premis i/o mencions, registre de
sancions, anul·lació de sancions, suspensions provisionals de funcions, jubilació, reconeixement
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o convalidació de grau personal, llicència o permís, modificació lloc de treball, reducció de
jornada, prolongació permanència en servei actiu, integració en un altre cos/escala.


Models oficials d’expedients administratius de RRHH mitjançant estats, situacions i documents
d’anotació de personal laboral (contracte laboral i pròrroga, baixa, incorporació a lloc de treball
o plaça, reconeixement de triennis, titulació o curs formació, premi o menció, sanció, jubilació,
suspensió treball, concessió pròrroga, llicències o permís, modificació aplicació conveni,
reducció jornada, modificació lloc de treball.



Manteniment històric complet empleat, així com situacions administratives, plenament integrat i
vinculat a la fitxa de l’empleat.

9.8.4 Gestió del cicle de nòmines
Es requereix:


Gestió de les aplicacions pressupostàries, i integració de forma automàtica amb el subsistema
de Gestió Econòmica (Comptabilitat pressupostaria) de l’apartat 9.4:



o

Definició orgànica i funcional per centre de cost.

o

Definició econòmica per estat de cobertura.

o

Tipus aplicació a utilitzar.

o

Despeses.

o

No pressupostària.

o

Bestretes.

o

Excepcions per centres de cost (obres, projectes) i per empleats.

o

Arxius d’intercanvi.

o

Operacions.

o

Apunts.

Tramitació i gestió de tots els expedients, actes i documents que integren el sistema retributiu,
d’Hisenda i de la Seguretat social del personal de l’organització.



Càlcul de S.S. en funció de l’última base en alta, salari mínim interprofessional, topall mínim i
màxim grup de tarifa:



o

Càlcul i confecció de nòmina, amb resultats de mesos i anys anteriors en línia.

o

Càlcul per criteris d’empleat.

o

Possibilitat repetir el càlcul, de forma il·limitada.

o

Informe resum.

o

Protecció de resultats de nòmina.

o

Distribució d’imports de nòmina per centres de cost.

o

Validació de paga.

o

Càlculs i tractaments automàtics de cotitzacions, retencions, temps, ingressos, despeses, etc.

Càlcul d’endarreriments.
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Gestió tributària; gestió completa de l’IRPF anual i regularització, models mensuals i anuals 190,
111, 345, 145, certificats retencions i enviament per correu-e. Els arxius per a la presentació
d’aquests models s’han de generar automàticament des del programa.



Gestió i seguiment de variables. Cal que permeti l’entrada centralitzada o descentralitzada pels
diferents serveis així com càrrega massiva mitjançant formats d’intercanvi de dades (txt,csv,xls).
Tancament mensual automàtic i generació de proposta de resolució massiva de variables en
base a simulació pels càlculs. En cas de:
o

No aprovació, permetre retirar de forma massiva o individualitzada una variable o diverses
variables al mateix temps, o en base a una selecció d’un determinat col·lectiu respecte a una
determinada variable per a poder donar resposta a situacions específiques.

o

Aprovació, consolidació de les variables per a la generació de nòmines definitives.



Liquidacions complementàries.



Gestió i seguiment del fons social.



Gestió de bestretes al personal:
o

Consulta individualitzada i històrica dels empleats.

o

Múltiples bestretes per empleat.

o

Càlcul de quotes en funció de paràmetres.

o

Concepte de descompte configurable.

o

Quadre d’amortització amb quotes.

o

Informació d’amortitzat i pendent.

o

Cancel·lació amb o sense reflex en nòmina.



Gestió dels embargaments.



Rebuts de nòmina:
o

Amb visualització prèvia.

o

En format DINA4 i parametritzable.

o

Format PDF per a enviament per correu-e.

o

Inclusió de qualsevol dada econòmica, personal o laboral.

o

Bústia de nòmina, amb possibilitat de descàrrega.

o

Possibilitat d’incloure notes i missatges, de forma individualitzada i/o genèrica per a tots els
empleats.



Sistema de liquidació directa.



Possibilitat de confeccionar les nòmines mensuals en base al darrer càlcul de nòmina efectuat
en cas d’absència per raons d’urgència de la tècnica laboral.



Gestió de seguretat social, amb generació d’agrupacions, percentatges atur, bonificacions
segons contracte i situació empleat, històric de tipus i límits de cotització, tractament assistència
sanitària, gestió de bases i trams, control de bases errònies i desquadraments.



Afiliació a la Seguretat Social, amb la generació automàtica de moviments des de la fitxa de
dades laborals; altes, baixes, modificacions, possibilitat de generar peticions d’empresa,
generació de remeses, gestió de notificació de vaga de forma massiva i impressió model A2.
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Gestió de convenis i normes salarials; control meritació, possibilitat assignació calendari per
conveni, aplicació càlcul Llei 30/84, assignació de concepte conveni variable, definició d’imports
de conveni, identificació nombre de pagues per concepte, operacions possibles en l’increment
(lineal, percentual, suma, resta, multiplicació i divisió), fitxers Seguretat Social (RED, CRA, SILTRA
(SLD), Fitxers FAN, AFI, FDI, Delt@, cotització, endarreriments amb període mensual i anual,
MUFACE, gestió i cotització d’incidències periòdiques i gratificacions extraordinàries.



Gestió d’IT, ACC i maternitat.



Transferències bancàries; concepte, inclusió beneficis retencions judicials, agrupació d’empleats
per transferència, control per empleat, adequació a norma CSB del Banc Espanya.



Generador de consultes i conjunt d’informes:
o

Criteris de cerca per qualsevol camp de personal i laboral.

o

Conceptes; anual concepte mes.

o

Esborrany nòmina, comprovació nòmina.

o

Certificats; empresa, serveis prestats.

o

Bestretes.

o

Quadre nòmina - SS.

o

Despeses; per centre de cost, per centre de treball.

o

Dades laborals, dades personals.

o

Incidències.

o

Informes dinàmics sobre retribucions.

o

Informes comparatius de nòmines.

o

Consulta dades agrupades.

o

Exportació de dades a formats reutilitzables.

9.8.5 Selecció i contractació de personal
Cal que permeti la gestió de selecció i oferta pública de treball, donant cobertura als processos de
selecció. Es requereix:
Selecció


Creació de l’oferta pública amb tota la informació necessària. Vinculació de l’expedient, òrgan de
resolució i resolució, bases i places ofertades.



Processos de convocatòria i selecció; convocatòries, fases, obertura, mèrits per cada fase,
validacions segons puntuació, informes admesos/exclosos, definició de membres del tribunal.



Gestió de candidats.



Provisió de llocs de treball.



Gestió de borses de treball, amb membres i propostes d’ocupació, si el component 7 no dona
solució a aquest requeriment.
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Publicació a la carpeta electrònica del ciutadà, apartat 9.7.16, de tota la informació dels
interessats per a la consulta dels processos de selecció a nivell expedient personal, així com
borsa de treball de les que els interessats en siguin membres. Possibilitat de renúncia a un
procés de selecció així com ser membre d’una borsa de treball.

Contractació


Gestió de la generació automàtica de contractes, pròrrogues, prescripció de contractes i cartes
de fi de contracte, així com accés a contractes emesos i emissió de còpies bàsiques.



Cal que permeti parametrització i configuració de models.



Es valorarà positivament que disposi dels models del SOC (Servei Ocupació de Catalunya)
degudament actualitzats.



S’integrarà amb el sistema de signatura biomètrica de la solució per a la firma de contractes per
part de l’interessat, recollint les evidències i contracte en format electrònic.

9.8.6 Administració de plantilla i RLLT
Es requereix:


Gestió de la Relació de llocs de treball, amb complement específic i destinació del lloc, ubicació
de dotacions en centres de treball i centres de cost de forma individualitzada.



Es valorarà positivament es pugui compartir la RLLT entre altres entitats.



Relació de llocs de treball, amb:
o

Categories, escales, gestió de places, llocs de treball i tipus.

o

Descripció, funcions, tasques i condicions del lloc, formació específica requerida pel lloc,
catàleg de factors d’acompliment i requisits del lloc, grups i titulacions, places requerides.

o

Denominació del lloc, la seva forma de provisió, número de fitxa corresponent, nivell de
català, jornada, àrea, enquadrament orgànic, classificació professional, règim i col·lectiu.



Registre històric i de modificacions.



Gestió d’ocupació de llocs; situació de les dotacions, forma adscripció, control compatibilitat
situacions, múltiples ocupacions per dotació (excedències, maternitats, comissió serveis,
reducció jornada, etc.).



Plantilla; caracterització de places, ubicació en centres de treball i centres de cost.



Gestió d’ocupació de les places; situació forma adscripció, control compatibilitats, múltiples
ocupacions (excedències, maternitats, comissió serveis, reducció jornada, etc.).



Conceptes salarials per grups i nivells, sistema de selecció, convenis, tipus de convocatòries,
complements específics, destinació i preus per conceptes.



Informes RLLT:
o

Registre ocupació i fitxa lloc de treball, de plantilla funcionaris (per grups), laborals (per
titulacions), personal conjuntural.

o

Plantilla segons jerarquia, segons catàleg per laborals.

Pàgina 288 de 334

o

Històric de places.

o

Plantilla orgànica.

9.8.7 Capítol I - Càlcul i seguiment pressupostari
Cal que permeti l’acompliment de la norma en quant a la realització correcta del capítol I del
pressupost. Cal que:


Permeti el càlcul pressupostari; parametrització per conceptes, conceptes associats a CD i CE,
per convenis, categories, llocs, etc. Simulacions, bolcat dades RLLT i plantilla des d’una simulació,
modificació directa de valors, actualització de simulacions.



Modificacions de simulacions; càlculs automàtics de retribucions, de despeses S.S., seguiment i
control de la despesa, simulació d’organigrama, manteniment partides pressupostaries.



Seguiment pressupostari capítol I; projecció de la despesa per partides d’acord amb saldo inicial,
comparativa amb despesa nòmina mensual, càlcul diferències, estimació de saldo final d’acord a
despesa actual i estimació saldo final d’acord a la despesa acumulada a una data.



Càlcul grau consolidat. Data consolidació.



Càlcul triennis. Data meritació.



Informes formalitzats Fs i Ls.

9.8.8 Avaluació de l’acompliment – Gestió de Competències
Cal que permeti disposar d’un sistema d’avaluació de l’acompliment basat en gestió de
competències que permeti mesurar la capacitat productiva d’un treballador respecte els seus
coneixements, habilitats i aptituds, requerides per un determinat lloc de treball. Cal que:


Permeti la definició de competències, escales de valors i escala de l’organització.



Perfils competencials i llocs de treball segons fixació d’objectius comuns per perfils i específics
personalitzats, segons dates de referència (períodes d’avaluació).



Planificació de mesures, mitjançant entrada i correlació a nivell de matriu per l’assignació àgil i
ràpida de competències per perfils.



Plans de millora, en base a les necessitats detectades en avaluacions, mesures planificades que
afectin a alguna de les competències. A partir d’aquí generació d’informes dels plans, a nivell
individual per treballador.



Sistema d’avaluació i seguiment, mitjançant l’enviament de formularis que permetin l’entrada
d’informació per part dels superiors jeràrquics així com empleats, mateix nivell i subordinats, de
forma que permeti obtenir un 360º:
o

Caldrà poder aplicar càlculs automàtics de coeficients de quantificació.

o

Accés a consulta i avaluació mitjançant portal empleat, respectant rols de responsables
jeràrquics, segons el tipus d’avaluació que es vulgui realitzar (360º, top-down, down-top,..).



Desenvolupament professional i pla de millora, relacionat amb les accions de millora per
empleat.
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9.8.9 Gestió del temps i maquinari–rellotges de control horari
Es requereix:


Permeti la definició d’horaris i calendaris per diferents tipologies: serveis, torns, treballador
especial, etc.



De forma específica, sistema de planificació de torns de policia local i col·lectius especials en
base a torns i serveis, amb gestió de dependències i temps.



Entrada de tipus d’incidències.



Planificador de torns per col·lectius específics.



Càlcul hores extres, absentisme, saldo horari, bossa d’hores.



Gestió de dies de vacances i assumptes propis.



Manteniment de diverses anualitats.



Gestió interanual (dies pendents any anterior) i tancament final de l’any anterior.



Realitzar accions massives.



Detecció i correcció d’errors; marcatges imparells, manca de marcatges, etc.



Càlcul i monitorització en temps real.



Generació informes i estadístiques.



Gestió i control en temps real dels rellotges.



La gestió del temps tindrà efecte sobre la nòmina.
9.8.9.1

Rellotges de control horari

L’Adjudicatari cal que subministri, instal·li, configuri 11 nous rellotges compatibles i integrats
amb el nou mòdul de gestió i control de temps, així com amb el portal de l’empleat, i en els
serveis de manteniment cal incloure els corresponents a aquests rellotges.
L’actual sistema de control horari, es basa en 9 rellotges SPEC CS7034F instal·lats en diversos
equipaments municipals i connectats a la xarxa informàtica corporativa. L’adjudicatari podrà
decidir si aprofita els rellotges existents o els canvia per nous, però en tot cas hauran d’estar
inclosos en els serveis de manteniment.
Els rellotges a subministrar han de permetre necessàriament la identificació per sistema
biomètric d’empremta digital i opcionalment reconeixement facial.
Al present plec s’adjunta Annex III – Rellotges de control horari amb el detall de centres i
equipaments amb nombre igual o superior a 5 treballadors, on caldrà la instal·lació física i lògica i
posada en marxa dels rellotges de control horari, així com els centres amb nombre de
treballadors inferior a 5, per als que caldrà donar una solució alternativa a rellotges mitjançant
solució programari, portal empleat i/o solució per a dispositius mòbils (IOS i Android).
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En la proposta tècnica caldrà indicar el model i les característiques tècniques i funcionals dels
rellotges a subministrar, així com els serveis de manteniment inclosos.
Es requereix:


Connexió RJ45, WIFI o GSM/3G a xarxa ethernet TCP/IP que permeti la seva comunicació i
integració amb el subsistema de gestió.



Alimentació mitjançant POE.



Display gràfic.



Lectura biomètrica i/o codi personal.



Teclat per a configuració d’entrada manual d’incidències.



Acumulació de marcatges en cas de desconnexió de la xarxa informàtica i descàrrega
automàtica en cas de tornar la connexió (capacitat de treball en off-line).

9.8.10 Solucions per a l’empleat
Portal de l’empleat
Es requereix:


Estigui plenament integrat amb els mòduls anteriorment descrits del present apartat 9.8.



Accés sota protocol SSL, amb single sign-on en cas d’accés des de la xarxa corporativa o
mitjançant codi usuari i paraula de pas, plenament integrat contra el directori actiu de
l’Ajuntament.



Caldrà personalitzar-se d’acord a fulls d’estil i imatge corporativa.



Permetrà establir diferents rols d’accés, seguretat i gestió.



Processos mitjançant senzills workflow que assisteixin en la tramitació.



Traçabilitat dels processos interns de sol·licituds.



Delegació o substitució de perfils responsables en els processos de validació de sol·licituds.



Manual o guia d’usuari detallat i corresponent ajuda en línia.



Visualització gràfica de l’estructura de l’organització.



Funcionalitats del portal:
o

Dades empleat.

o

Rebuts de nòmina.

o

Calendaris.

o

Documents (guies, circulars, instruccions, informació, etc.). Aquells que siguin de caràcter
general per als empleats municipals) i amb possibilitat de recollir evidències d’accés als
documents per part de cada empleat, tot acomplint LOPDGDD.

o

Incapacitats laborals transitòries.

o

Organigrama – Estructura departamental.

o

Incidències.

o

Esdeveniments.
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o

Formació. Convocatòries, cursos i possibilitat de tramitació de sol·licituds amb les
aprovacions necessàries. Consulta històric personal de cada empleat de formació.

o

Selecció, amb publicació d’ofertes de treball, fitxes, terminis, etc., així com consulta de la
informació personal de l’empleat, dels processos en els que hagi participat. Així mateix,
dades curriculars registrades.

o

Gestió i sol·licitud de permisos.

o

Qüestionaris vinculats a l’avaluació de la formació o enquestes que es realitzin al personal
municipal.

o

Fitxatge virtual, de forma que permeti l’entrada/sortida del lloc de treball al control de
presència.

o

Entrada de variables de nòmina i situacions extraordinàries a incloure en nòmina.

o

Gestió del temps:

o



Consulta de calendaris i horaris.



Consulta d’hores treballades i saldo horari per dies, mesos i acumulat anual.



Consulta de marcatges, saldos horaris mensuals o anuals.



Sol·licitud de modificacions, incidències, assumptes propis, vacances i altres conceptes.



Validacions de les incidències i sol·licituds.

Sol·licituds electròniques, com element principal per l’execució de processos de sol·licitud
que seguirà un flux prèviament configurat, ja sigui d’autoritzacions i de registre d’entrada
final, si correspon, en la que també cal que permeti l’annex de documents electrònics així
com metadades específiques per cada tipus de sol·licitud automatitzada. Caldrà que permeti
identificar l’estat de la sol·licitud en tot moment per part de l’interessat. Com a mínim caldrà
automatitzar i implantar:


Sol·licitud genèrica a RRHH.



Canvi dades personals, curriculars, dades bancàries, domicili.



Absències segons tipus i també per hores.



Selecció de personal.



Hores extres i compensacions d’hores.



Variants de nòmina a incloure (segons els tipus establerts que es poden sol·licitar de
forma justificada).



Bestretes.



Préstecs.



Inscripció a cursos de formació.



Liquidació de fulls de despesa.



Alta, baixa o suspensió directori actiu.



Propostes de millora.



Revisió mèdica.

Aplicació mòbil
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Es requereix d’una solució per a dispositius mòbils (IOS i Android) amb la que els empleats i
l’organització estiguin relacionats, i per tant faciliti als empleats i gestors:


L’accés a la seva informació laboral (dades laborals, acadèmiques, personals, contractes, fulls
salarials, organigrama, amb possibilitat d’actualització, saldo de dies, comunicacions,
notificacions, etc.).



Coneixement de l’organització (organigrama, dades de contacte, etc.).



Consulta de l’estat de les sol·licituds.



Gestió del temps, amb consulta del calendari personal així com absències i motius.



Consulta de fitxatges així com poder fitxar al lloc de treball amb el corresponent sistema de
geolocalització mitjançant el dispositiu mòbil.



S’adaptarà a mode marca blanca, al logo i color de l’organització.



Cal que sigui multidioma.



Disposi de mecanismes de seguretat atès la informació personal que es disposa des de
l’aplicació.



Cal que permeti l’enviament de notificacions push per part del servei de RRHH i des de l’APP els
empleats tindran accés a les notificacions.



Cal que permeti als empleats l’inici de sol·licituds específiques, com absències, vacances, ajudes,
inscripció a formació, etc.

9.8.11 Gestió de la formació
Caldrà que es doni cobertura a la definició de plans de formació per l’Ajuntament. Per tant, cal que:


Gestioni convocatòries.



Gestió de cursos de formació.
o

Calendaris de cursos, cursos segons nivells i matèries.

o

Organitzadors, dates, publicació al portal de l’empleat, hores de durada, places, estat.

o

Convocatòries i oferta de cursos.

o

Gestió de l’assistència així com informes amb indicadors d’assistència i absentisme.



Gestió de sol·licituds de formació, mitjançant portal de l’empleat.



Enquestes de satisfacció.



Gestió pressupostària de l’operativa de formació.



Accions formatives, mitjançant:



o

Informes anuals de formació per matèries, grups professionals.

o

Plans detallats de formació anual.

o

Costos de formació per grups.

o

Capacitats de formació.

o

Seguiment de la formació.

Cal que permeti la confecció d’enquestes i avaluacions, mitjançant creació de tests d’avaluació
de l’acció formativa, entrada dels qüestionaris per a la puntuació per cadascun dels assistents.
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9.8.12 Prevenció de riscos laborals i salut laboral
Prevenció de riscos laborals
Cal que el component incorpori la prevenció de riscos laborals, en el que es requereix:


Identificació i avaluació de riscos al lloc de treball.



Avaluacions directes dels llocs de treball.



Comunicació de riscos a l’empleat.



Gestió històrica de la informació.



Vinculació directa amb el registre de personal i llocs de treball definits a l’organigrama de cada
organització del sistema.



Checklist de directrius de Institut nacional de seguretat i higiene en el treball.



Mètodes d’avaluació incorporats amb possibilitat d’afegir-ne de nous.



Definició de qüestionaris personalitzats per l’usuari així com entrada mitjançant portal de
l’empleat.



Creació de mesures genèriques.



Planificació i seguiment de mesures preventives i correctores.



Cronograma de seguiment i control de mesures.



Fitxes de seguretat dels llocs de treball i instruccions tècniques.



Investigació d’accidents de treball.



Ratis i indicadors; sinistralitat accidents, gravetat, etc.



Definició del model d’investigació.



Integració amb sistema Delt@.



Gestió de subcontractes i coordinació d’activitats.



Control d’acreditacions dels requisits necessaris de les empreses subcontractades.



Gestió de la documentació d’acreditació.



Equips de protecció individual (EPI). Definició i registre d’entregues, devolucioins. Inventari
d’elements. Impressió de rebuts de lliurament i devolució d’EPI’s.



Actes de reunió i assistents a cada òrgan.



Detecció de necessitats de formació arrel de les avaluacions.



Enllaç i integració amb la gestió i plans de formació de l’organització, que formen part del mateix
component de la solució.



Generació d’informes automatitzats oficials a disposició de l’autoritat laboral (llista de
comprovacions, dades generals empresa, detall per centres organització, avaluació de riscos,
planificació acció preventiva, avaluació lloc, mapa de riscos i informe anual d’accidents).

Així mateix, de forma específica, cal que la solució doni acompliment a la normativa vigent en
matèria de Prevenció de Riscos Laborals (54/2003), atès que correspon a l’Ajuntament efectuar la
gestió activa de la seguretat i salut en el treball, mitjançant una avaluació periòdica dels riscos en
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cadascun dels centres de treball. Per tant, aquest mòdul cal que doni solució integral i integrada a
aquest requeriment.
Salut laboral
Cal que el mòdul, incorpori la gestió de la salut laboral en base a la consulta mèdica:


Fitxa mèdica del treballador.



Històric de vacunacions, al·lèrgies, hàbits fisiològics, medicació i tòxics.



Gestió i manteniment de reconeixements mèdics efectuats a un treballador. Exploracions que
composen el reconeixement mèdic i relació amb un o més diagnòstics.



Partes d’accident:
o

Model 2003, per a la generació de l’informe que cal ser lliurat a la delegació de treball, mútua
i a l’empleat i remissió automàtica mitjançant sistema Delt@.

o

Accident sense baixa.

o

Gestió d’enviaments, amb la generació d’arxius amb format d’intercanvi amb Ministeri de
Treball segons dates.



Gestió d’absències, al llarg de la relació laboral del treballador.



Planificació d’actes mèdics.

Vestuari i eines
Cal que incorpori la gestió del referent a vestuari i eines de treball així com els equips de protecció
individual (EPI), mitjançant:


Inventari i identificació de famílies i subfamílies així com talles, colors, unitats stock, etc.



Gestió de lliurament i devolució d’elements; a qui es lliura el material, cost que implica.



Informe de material en possessió, elements assignats a cada treballador.



Assignació massiva d’elements a un col·lectiu de treballadors.

9.8.13 Interoperabilitat i Integracions


Cal que s’integri amb el nucli de tercers, vers les altes i canvis en dades personals dels empleats
municipals, per mantenir consistent la base de dades única de persones del nucli de
l’Ajuntament, detallat en l’apartat 9.1.3.



La gestió de nòmina i simulació pressupostaria, s’integri amb el sistema de Gestió Econòmica
(Comptabilitat pressupostaria) de l’apartat 9.4, mitjançant els serveis web o API’s habilitades o
mitjançant arxius d’intercanvi que s’establiran en la implantació i que per exemple poden ser:
o

A inici d’exercici – Documents “AD” amb import pressupostat anual de nòmines dels
treballadors en actiu; personal fix, funcionari definitiu, personal temporal i interí. I “RC” amb
import pressupostat anual de llocs de treball vacants.

o

Mensualment, una vegada calculada i tancada la nòmina; amb “OP” de pagament de
nòmines, i “I” dels ingressos de bestretes retornades.
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o

Mensualment, a finals de mes una vegada feta la liquidació amb Seguretat Social; amb “OP”
de pagament de la Seguretat Social de la nòmina del mes anterior.



En aquells extrems del subsistema en que es faci necessària la tramitació administrativa dels
assumptes de recursos humans i nòmina per a la seva resolució, caldrà que s’integri amb el
sistema d’expedient electrònic, integració de documents, estat i fase de tramitació, vincle o visor
d’accés directe a l’expedient electrònic, objecte del present contracte.



Per a aquelles sol·licituds des del portal de l’empleat que requereixin de registre d’entrada,
caldrà integrar-se amb el registre electrònic.



Les notificacions a realitzar, es realitzaran mitjançant integració amb eNotum del Consorci AOC.



S’integrarà amb la solució de firma biomètrica.



S’integrarà amb el repositori de l’arxiu únic electrònic de documents, de l’apartat 9.7.6.



S’integrarà amb la carpeta electrònica del ciutadà, apartat 9.7.16, per tal de poder oferir un únic
servei al ciutadà amb tota la informació que l’Ajuntament disposa d’ell, com participació en
processos de selecció, membres de borsa de treball i seguiment de posició en les mateixes.



Comunicacions amb SEPE i la TGSS: Cal que el component s’integri per realizar les
comunicacions amb el “Servicio público de empleo estatal (SEPE)” i la “Tesorería general de la
seguridad social”, totalment en línia:
o

Validació en línia.

o

Afiliació electrònica (altes, baixes, canvis de grup de cotització, modificació de contractes,
situació afiliat en CCC, consulta situació, etc.).

o

Duplicats de partes alta/baixa de la Seguretat social.

o

Recepció i visualització de resguard de certificat d’empresa i contracte amb emprempta
electrònica.

o

Enviament on-line de contractes, còpia bàsica, pròrrogues, transformacions i certificat
empresa, inclosos el de règims especials.

o

Aquells disponibles i requerits i vigents en cada moment.

Les presents integracions, caldrà que estiguin realitzades, com a màxim 24 mesos a partir de la data
de formalització del contracte.
9.8.13.1 Capa de serveis
El subsistema disposarà d’una capa que permetrà la integració per part de sistemes propis de
l’Ajuntament o de tercers autoritzats.
Es requereix un conjunt d’API’s i/o serveis web que siguin bidireccionals (consulta/actualització)
de dades de:


Dades d’empleat, per a l’accés i modificació.



Rebuts de nòmina.



Calendaris.



Documents.
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RLLT (estructura, fitxes descriptives per lloc de treball, funcions, etc.).



Incapacitats laborals.



Organigrama: Estructura dels departaments.



Incidències.



Convocatòries i processos de selecció de personal, per a publicació en seu electrònica.



Borsa de treball i candidats.



Esdeveniments.



Avaluació acompliment.



Bústia de sol·licituds.



Permisos.



Gestió del temps – saldos horaris mensuals o anuals.



Aquells que puguin ser exigits per part de la norma en l’àmbit de transparència i govern
obert.

L’Adjudicatari lliurarà degudament documentades les especificacions de les API’s i/o serveis web
que es lliurin a l’Ajuntament.

9.8.14 Sistema de seguiment, control i ajuda a la presa de decisions (BI)
Cal que es disposi d’eina d’anàlisi que permeti obtenir un quadre de comandament per l’obtenció
d’indicadors i informes de control i seguiment de la gestió de recursos humans. Cal que permeti
l'anàlisi de dades i la generació de «reports» d'informació agregada i global així com la generació
d’informació reutilitzable, per a publicar en format obert al portal de transparència o dades obertes
d'acord a la normativa de transparència i que estigui perfectament integrada amb el sistema.
L’adjudicatari cal que implementi almenys:


Alimentació automàtica del datawarehouse mitjançant processos sota demanda o planificats
que permetin la càrrega de dades que simplifiqui l’explotació i anàlisi per a la creació de reports
així com l’obertura de dades.



Indicadors, informes i quadres de comandament amb indicadors generals i agregats de:
o

Resum de l’estat; variació de costos, variació de plantilla, taxa de rotació, taxa d’incidents,
baixes, substitucions.

o

Anàlisi de l’administració de personal, cost, inversió formació, etc.

o

Anàlisi de la distribució de la plantilla, evolució, distribució, piràmides d’edat, antiguitat,
efectius, edat mitja.

o

Anàlisi retributiu de l’organització.

o

Anàlisi pressupostari.

o

Històric de situacions administratives.

o

Rotació.
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o

Anàlisi de l’absentisme, evolucions, distribució, taxa per conceptes.

o

Fitxa del treballador, comparatiu entre agregat de treballadors, per tipus, categories, etc.
Informació històrica.

o

Avaluació acompliment, en base a expedient personal i comparativa vers empleats de les
mateixes unitats i respecte al global de l’Ajuntament.

o

Pla de formació municipal, segons llocs, places. Satisfacció, assistència, etc.

o

Plans d’igualtat.

9.8.15 Requeriment de serveis


De forma general, els requerits en l’apartat 6 del present plec de prescripcions tècniques,
considerant la implantació dels entorns, així com la migració de la informació del sistema actual,
configuració i parametrització de la solució, deixant-la plenament operativa per a l’organització.
Parametrització dels procediments i serveis del portal de l’empleat, configurant estructura,
organigrama, fitxes de llocs de treball, empleats, horaris, valors i variables de nòmina, fitxadors i
sistema de presència, avaluació d’acompliment, etc., que disposa l’Ajuntament.



Ha d’incorporar les millores que l’adjudicatari decideixi realitzar en els mòduls adquirits, ja sigui
per iniciativa pròpia o per suggereixes de l’Ajuntament o d’altres clients.



Adaptar-se als canvis legals, de manera que haurà de realitzar les modificacions necessàries per
adaptar les funcionalitats existents a les exigències legals d’aplicació, aparegudes durant la
vigència del contracte. El termini límit per a l’adequació serà aquell que vingui fixat per les lleis o
per les ordres que les generen i les corresponents normes d'actuació de l’Agència Tributària i la
Tresoreria General de la Seguretat Social.



Ha d’oferir un servei continu de consultoria en matèria de personal i RRHH, tant via telefònica
com on-line.



Servei de consultes més freqüents, disponible 24 hores via online.



Sistema d’informació periòdica sobre la matèria.



Haurà d’informar amb antelació sobre les novetats i canvis que es preveu incorporar al servei,
lliurant el material o informació suficient per al seu coneixement per part de l’Ajuntament.



Servei d'atenció telefònica que doni resposta a les preguntes o comunicacions, sobre els
possibles errors de software, propostes de millora, dubtes sobre noves versions, en definitiva,
consultes curtes, senzilles o puntuals sobre el funcionament de les aplicacions.



Servei de suport telemàtic en remot, amb l'ajut de mitjans telemàtics, sense el desplaçament
físic d'un consultor.



Un mínim de sessions formatives anuals, de caràcter presencial i virtual, orientades a garantir el
coneixement i bon ús del producte.



Servei d'actualitzacions periòdiques: les actualitzacions han de poder executar-se online i en
servei 24hores.
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Dins de l’àmbit de manteniment integral, l'empresa adjudicatària realitzarà els treballs
d'implementació, assistència i suport tècnic "in situ" que, a judici de l'Ajuntament, siguin
necessaris per a una correcta explotació del maquinari. Aquests treballs s'efectuaran a
instàncies de l'Ajuntament.

9.9

Component 9 – Analítica de dades i intel·ligència de negoci (BI)

La plataforma cal que disposi i estigui integrada amb una solució d’analítica de dades i business
intelligence (BI), de forma que l’Ajuntament pugui disposar de quadres de comandament i
d’informes que permeti el filtratge de dades i monitorització i control de l’activitat administrativa de
l’ens, permetent controlar fàcilment els indicadors i KPI més importants per cada àmbit de gestió,
càrregues de treball, temps i compromisos de servei, colls d’ampolla, etc. Indicadors econòmics, de
productivitat i de descripció que ajudi als diferents responsables a prendre decisions mitjançant
informació que caldrà que sigui representada de forma molt visual i gràfica i mitjançant taules.
Cal que es proporcioni un sistema d’informació i d’ajuda a la presa de decisions amb les següents
característiques:


La interacció usuari-sistema ha de ser amigable, flexible i potent i mitjançant navegadors web en
el moment de la licitació.



Disposi d’un datawarehouse que permeti disposar d’un sistema transversal d’indicadors en base
a cubs multidimensionals els quals estructurin la informació emmagatzemada de forma que
permeti extreure-la, transformar-la i explotar-la; visualitzar resultats de l’organització i realitzar
combinacions obtenint un determinat grau de detall de la informació.



Alimentació automàtica del datawarehouse mitjançant processos sota demanda o planificats
que permetin la càrrega de dades de tots els components que composen la solució, que
simplifiqui l’explotació i anàlisi per a la creació de reports així com l’obertura de dades, que
permetin l’explotació per a l’obtenció d’informació, informes i quadres de comandament.



Aquests cubs multidimensionals permetin exportar la informació a formats ofimàtics (XLS, MDB,
etc.).



Cal que sigui un sistema transversal d’indicadors que ajudi a:
o

Diagnosticar amb profunditat la situació de l’organització i el seu entorn.

o

Aportar un sistema d’informació periòdica a la direcció.

o

Realitzar un seguiment de les actuacions, avaluant i informant sobre aquestes
periòdicament.

o

A l’usuari de negoci a prendre decisions, identificant quins serveis requereixen una actuació
contribuint així a una gestió eficient.



Es requereix d’una eina basada en intel·ligència de negoci que incorpori un motor analític que
permeti analitzar i explotar la informació del repositori.
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Interfície de fàcil accés i agradable per la presentació de dades mitjançant gràfics, taules i
iconografia que ajudi a representar i interpretar la informació.



Serà accessible des de dispositius mòbils i el contingut serà adaptable.



Es requerirà una explotació adequada de la informació quantitativa, permetent el seguiment
gràfic, cronològic, tendències i estadístiques.



Permeti l’accessibilitat i distribució universal de la informació.



Publicació i explotació de la informació mitjançant eines de fàcil ús.



Sistema transversal d’indicadors que estigui totalment integrat facilitant l’accés als usuaris i
comunicant les dades de l’Ajuntament d’una forma visual i molt intuïtiva.



El nivell d’anàlisi de la informació que es pugui obtenir depengui del nivell de permisos de
seguretat de l’usuari que es connecta.



Es valorarà positivament que permeti a l’usuari poder establir-se els seus propis informes en
base a criteris, elements de representació, filtres, etc., sense necessitat de disposar de
coneixements tècnics i informàtics.



Es requereix que es permeti la definició de consultes a mida contra el repositori únic. A més de
consultes creuades entre tipus de dades (com per exemple, seleccionar expedients d’executiva
que continguin rebuts amb carta de pagament, tal que la data límit de pagament al banc es trobi
dins dels 90 dies).



L’adjudicatari implementarà tant el datawarehouse, els sistemes d’extracció, transformació i
càrrega de dades al mateix i implementarà els cubs multidimensionals i lliurarà com a mínim, els
indicadors, informes i quadres en els diferents components requerits en l’apartat 9 del present
plec de prescripcions tècniques, ja degudament detallats.

Cal que permeti a l’Ajuntament poder generar altres informes o indicadors amb la formació que
impartirà als tècnics funcionals i informàtics municipals, a partir d’accés a les bases de dades de la
solució així com mitjançant datawarehouse, el qual caldrà adequar a les necessitats d’explotació i
anàlisi de l’Ajuntament.

9.9.1 Analítica dades avançada
Més enllà del requeriment mínim del sistema de business intelligence (BI), es valorarà positivament
que la solució mateixa o mitjançant d’altres complementàries, no sols disposi d’informació
descriptiva en base a l’anàlisi de situacions actuals o passades, sinó que també disposi d’analítica
avançada que permeti:


Obtenir anàlisi predictiu i prescriptiu en base a l’anàlisi de dades i a l’establiment de patrons que
permeti prendre decisions en base a projeccions futuribles i per tant anticipar-se en actuacions.



Poder realitzar simulacions, vers la gestió municipal derivada de la informació obtinguda dels
components de la solució objecte del present contracte, que permeti analitzar escenaris en base
a diferents paràmetres.
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Adoptar coneixement sobre la gestió i prestació de serveis públics al personal de l’Ajuntament,
enriquint el datawarehouse amb bases de dades externes, com poden ser dades de ciutat
provinents de plataformes de sensòrica (Internet de les coses - IoT), dades provinents
d’empreses, facilitant mecanismes d’integració, etc.



Realitzar estudis d’impacte en el disseny de nous o redisseny de serveis en base a l’univers de
població, gestió econòmica, gestió d’ingressos, producció administrativa, així com plans i
programes. Tot allò que ajudi a simular i a prescriure serveis públics de forma proactiva. Per
exemple, impacte d’un servei en base a criteris de persones segons situació econòmica per a
una zona del territori, obtenir impacte econòmic.

Aquesta haurà d’incorporar tant els subministraments, llicències, si s’escau, com serveis
d’instal·lació, configuració, parametrització i posada en marxa, així com implantar un mínim de 3
casos d’ús pràctics i aplicables, que seran consensuats amb l’Ajuntament.
La valoració d’aquest apartat, es realitzarà sobre criteris de valoració NO automàtica, on es
puntuarà en base a la proposta tecnològica, abast de la solució, aportació de valor i serveis per a la
implantació a l’Ajuntament.

10 INTEROPERABILITAT I INTEGRACIÓ
El capítol IV del la Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic regula en el seu capítol IV les
relacions electròniques entre les administracions establint en l'art. 155.3 "L'administració general de
l'estat, les administracions autonòmiques i les entitats locals, han d'adoptar les mesures necessàries i
incorporar en els seus respectius àmbits les tecnologies necessàries per a possibilitar la interconnexió de
les seves xarxes per tal de crear una xarxa de comunicacions que interconnecti els sistemes d’informació
de les Administracions Públiques i permeti l'intercanvi d'informació i serveis entre les mateixes ... "
Per a l’acompliment d’aquest requeriment, la solució cal que sigui oberta a la integració i
interoperabilitat. Cal que disposi d’una capa o bus de serveis que permetin la integració de la
informació de la solució, tant per components propis de la solució com per sistemes externs, que
permeti la interoperabilitat i integració, de forma bidireccional, per tal que la informació pugui ser
reutilitzable i accessible sense la necessitat d’haver d’accedir a aplicacions, mòduls o eines diferents
per a aconseguir-ho.
Caldrà que es lliuri la solució plenament integrada entre:


Els diferents components, aplicacions i mòduls referits en l’apartat 9 del present document.



De forma específica amb tots els elements comuns d’administració electrònica:
o

Nucli - persones, territori, documents i actius.
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o

Registre general electrònic, tant per entrada com sortida de documents.

o

Portafirmes de documents electrònics i firma biomètrica.

o

Sistema únic de publicacions.

o

Sistema únic de resolucions (òrgans unipersonals i col·legiats).

o

Sistema únic de notificacions (postals i electròniques).

o

Repositori i arxiu únic electrònic de documents.

Serveis públics electrònics al ciutadà (seu, tràmits, registre-e, carpeta ciutadà/empresa,
notificació-e, pagament-e, publicacions-e, aplicacions mòbils, etc.) per a oferir una experiència
d’usuari homogènia i de serveis digitals extrem-extrem.



Procediments i subprocediments automatitzats sobre plataforma de gestió i tramitació
electrònica d’expedients.



Permetre la integració dels components de la solució des de sistemes externs a ells com poden
ser sistemes d’informació propis de l’Ajuntament així com de tercers externs.



Sistema d’informació geogràfica (SIG), per a integrar, interoperar i explotar informació
alfanumèrica sobre mapes. Aquells extrems que es refereixen a emplaçament a territori, caldrà
que s’integri amb widget del SIG per tal de poder georeferenciar i vincular la informació
alfanumèrica i gràfica, incorporant les coordenades corresponents.

Cal que disposi dels mecanismes d’autenticació i autorització per l’accés i ús dels serveis proveïts per
aquesta capa així com que cal que disposi d’un registre d’auditoria i traçabilitat de les transaccions
realitzades i en acompliment de la LOPDGDD.

10.1 Subsistemes i components de gestió
L’Adjudicatari, atenent a la finalitat del projecte com a solució integral i integrada, ha de lliurar la
solució plenament integrada entre tots els components i subsistemes de gestió que la composen
respectant els criteris de seguretat establerts en el nucli de la solució, component Organització i
seguretat.


Les integracions amb aplicacions i/o serveis ja implantats a l’Ajuntament, requeriran que
aquesta proporcioni les API’s de connexió a les mateixes (webservices, cadenes de connexió a
les bases de dades, arxius de dades, etc.) estant acompanyats de la informació suficient.



Algunes de les integracions seran només de consulta destinades a finalitats estadístiques i de
gestió. Altres tindran capacitat d'acció sobre els actuadors. La distinció vindrà donada per les
capacitats de les APIs dels sistemes. No obstant això, es buscarà una solució integrada amb
accés únic i homogeni a les diferents solucions implantades.



La informació integrada pels diferents components de la solució, de l’apartat 9, han de poder
estar disponibles per al seu ús per part d'altres components de la solució així com per sistemes
externs.
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S'haurà de documentar tot el mapejat de fluxos de dades des del sistema origen a les bases de
dades unificades de la plataforma, així com tot el conjunt de transformacions efectuades sobre
els mateixos.



S'hauran d'efectuar totes les proves necessàries (funcionals, integració, rendiment, ...) per
assegurar el correcte funcionament dels processos desenvolupats (processos d’extracció,
transformació, i d'altres mecanismes d’extracció o processos ESB que donin resposta a les
necessitats de dades i documents.



Tot el procés d’integració haurà de comptar amb instruments de control i auditoria (logs,
monitorització, etc.) que permetin fer una detecció precoç i gestió eficaç dels errors que es
poguessin donar durant el mateix i de les mesures correctores/mitigadores que siguin
d'aplicació en cada cas per a minimitzar l'impacte de la decisió.

Pels extrems que no ho estiguin i que l’Ajuntament ho requereixi, l’adjudicatari realitzarà la
integració sense cap cost addicional per a l’Ajuntament, tant en la fase d’implantació com en la fase
de post-producció, de manteniment i evolució.

10.2 Serveis d’altres Administracions Públiques
En la capa d’integració i interoperabilitat, la solució disposarà dels procediments i sistemes
necessaris per garantir la interoperabilitat i integració amb els diferents sistemes electrònics d’altres
administracions per a l’intercanvi d’informació que es detallen en aquest plec de condicions
tècniques. Aquests procediments hauran d’estar tècnicament adaptats a les especificacions
regulades a l’Esquema nacional d’interoperabilitat ENI així com les corresponents normes tècniques
vigents en cada moment.
Es requereix que es disposi d’interoperabilitat amb:

10.2.1 Serveis del Consorci AOC35
Es requereix que la solució, en els seus entorns de preproducció i producció es lliuri integrada amb:


VALID – Sistema d’identificació i signatura del ciutadà.



Volant empadronament i Comunicació de canvi de domicili.



MUX – Registre Unificat - Integració dels registres de l’Ajuntament amb el registre EACAT, tant
anotacions com documents; d’entrada i sortida, per cada ens en cas d’existir-ne durant la
durada del contracte.



eNOTUM – Servei de notificació electrònica, per cada ens en cas d’existir-ne durant la durada del
contracte.

35

Requeriments a assolir com a màxim als 6 mesos des de la signatura del contracte.
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VIA OBERTA, serveis d’intermediació de dades i documents amb altres administracions, locals,
autonòmiques i estatals, així com Col·legis professionals per aquells que l’Ajuntament ja disposi i
aquells que desitgi integrar-se.



Registre de Licitadors RELI, mitjançant VIA OBERTA.



eTAULER, per a la publicació d’edictes i anuncis.



eFACT, per a la factura electrònica i la informació de l’estat de les mateixes.



PSIS, PSA per a la firma electrònica i segell de temps.



FUE, a nivell d’integració del catàleg de tràmits.



Amb les diferents eines de la Plataforma de serveis de contractació pública; el Perfil del
contractant de l’Ajuntament i dels seus ens dependents en cas d’existir-ne durant la durada del
contracte, eLICITA -Sobre digital- per a la licitació electrònica i descàrrega de les ofertes, etc. i
Registre públic de contractes (RPC)



REPRESENTA, mitjançant la capa d’integració bidireccional, tant en el sistema de gestió
corporativa com en els serveis electrònics de registre electrònic, carpetes electròniques, etc.



TRANSPARÈNCIA del Consorci AOC, així que estigui disponible la capa d’integració, atès que es
disposa d’aquesta solució com a Portal de transparència municipal.



HESTIA, segons disponibilitat de la capa d’integració per part del Consorci AOC.



iARXIU, per a l’arxiu definitiu dels expedients i documents electrònics de l’Ajuntament, si opta
per aquesta solució.



En el cas que el Consorci AOC proveeixi d’identitat digital i firma electrònica al núvol, per a
empleats públics, el licitador s’integrarà i adequarà els extrems necessaris de la solució a
aquesta finalitat, en el cas que l’Ajuntament així ho decideixi.

Així mateix, per aquells serveis que el Consorci AOC ofereixi pilots d’integració a diferents ens locals
i que l’Ajuntament decideixi incorporar-s’hi, l’adjudicatari s’integrarà, sense cap cost addicional, a
partir de la petició de l’Ajuntament, de forma que la solució proveïda per l’adjudicatari també
s’enriquirà amb noves integracions i l’Ajuntament ajudarà en les validacions i proves per a la
correcta implantació.

10.2.2 Serveis de l’Administració General de l’Estat36
Es requereix que la solució, en els seus diferents entorns preproducció i producció, es lliuri
integrada amb aquells serveis complementaris als serveis proveïts per AOC i que l’Ajuntament
requereixi la integració, com:


36

Direcció general de Tràfic:
o

ATEX o Titulars. Obtenir informació del vehicle i titulars.

o

ATMV, per a verificar si està al corrent de pagament o no.

o

TESTRA, publicació de sancions.

Requeriments a assolir com a màxim als 12 mesos des de la signatura del contracte.
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o

Matrícules i accés a punts.

o

NOSTRA notificacions electròniques de multes a través de la DEV (adreça electrònica vial).



@Firma (o mitjançant PSIS del Consorci AOC).



Directori comú (DIR).



Tauler edictal únic (TEU, servei al BOE).



Serveis de l’Oficina virtual de cadastre (OVC de la DGC), entre el component de gestió
d’ingressos, base de dades Direcció general de cadastre i informació territorial gràfica i
alfanumèrica de l’Ajuntament mitjançant el conveni de col·laboració existent.



ANCERT, plataforma notarial per a la consulta i pagament de deutes d’IBI associats a un
immoble i consulta de la fitxa notarial.



Petició de notes simples als registres de la propietat (o mitjançant VIA OBERTA del Consorci
AOC).



FACe per a la factura electrònica, amb integració bidireccional (descàrrega de factures) i
incorporació al registre comptable de factures així com comunicació de canvis d’estat de les
factures d’acord als seus estats de tramitació.



Base de dades nacional de subvencions (BDNS) en els seus diferents serveis disponibles.



Habilit@, registre d’empleats públics habilitats.



Plataforma de contractes de l’estat (PLACE) (aquesta integració pot fer-se directament o
mitjançant la integració de la PSCP del Consorci AOC).



Sistema integrat de registres SIR (directament o indirectament mitjançant EACAT) i ORVE
Registre electrònic interoperable.



Integració amb REA (directament o indirectament a través de REPRESENTA del Consorci AOC).



Integració amb el punt general de notificacions (aquesta integració pot fer-se directament o
mitjançant la integració amb el servei eNOTUM).



PID Plataforma intermediación de datos (o mitjançant VIA OBERTA del Consorci AOC).

Així mateix, per aquells serveis que l’AGE ofereixi als ens locals i als que l’Ajuntament decideixi
incorporar-s’hi, l’adjudicatari s’integrarà, sense cap cost addicional, a partir de la petició de
l’Ajuntament, de forma que la solució proveïda per l’adjudicatari també s’enriquirà amb noves
integracions i l’Ajuntament ajudarà en les validacions i proves per a la correcta implantació.

10.2.3 Evolució
Atès que a data d’avui possiblement hagin serveis, tant del Consorci AOC, Generalitat de Catalunya,
com de l’Administració general de l’estat o Col·legis professionals que no estiguin disponibles per als
ens locals o per a la seva integració de forma automatitzada, l’adjudicatari es compromet a integrars’hi en aquells disponibles, en temps i forma i sense cap cost addicional per a l’Ajuntament quan ho
sol·liciti.
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Sobre aquells serveis integrats, que durant la vida del contracte sofreixin modificacions per part del
seus proveïdors, l’adjudicatari es compromet a les adaptacions pertinents de forma àgil, atenent la
fase de suport, manteniment i evolució objecte del present contracte, i sense cap cost addicional per
a l’Ajuntament.
Finalment, l’adjudicatari es compromet a adaptar la plataforma als canvis i evolució de la normativa
sobre

interoperabilitat

vigent

en

cada

moment,

essent

actualment

l’Esquema

nacional

d’interoperabilitat i les corresponents normes tècniques.

10.3 Provisió de capa d’Integració de la Solució
La capa d’integració i interoperabilitat a lliurar cal que disposi dels mecanismes que permetin
l’intercanvi de dades i documents des d’altres aplicacions externes cap als components de la solució,
tant en mode consulta com en mode transacció.
Per tant, cal lliurar tot un conjunt de serveis web i/o API’s obertes i degudament documentades i
amb exemples d’ús que garanteixin que la solució és oberta,

proveint la capa de serveis

d’integració, com a mínim:


Autenticació i autorització per a la validació d’usuaris mitjançant tokens de seguretat que
permeti obtenir accions autoritzades.



Nucli d’organització i seguretat (organització, usuaris, grups).



Nucli d’informació base (persones, domicilis, representants, documents, formes de contacte,
domiciliacions, etc.).



Padró municipal d’habitants.



Plans i programes.



Gestió econòmica.



Control intern.



Gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals, per exemple per unitats fiscals, gestió
de rebuts, objectes tributaris, liquidacions/autoliquidacions, referències d’ingrés, detalls de
notari, sancions i multes.



Gestió nòmina i de RRHH.



Atenció al ciutadà (cita prèvia i ticketing d’atenció).



Registre d’entrada i sortida de documents (únic i auxiliars).



Catàleg de tràmits i procediments.



Expedient electrònic, metadades, gestor documental, ingesta i recuperació de documents al
repositori documental.



Firma electrònica, portafirmes i firma biomètrica.



Notificacions, creació i gestió de notificacions, enviaments, estats, recepció d’evidències
acusament de rebuda.
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Censos i registres auxiliars.



Sistema datawarehouse per a consulta i explotació de dades de la solució.

Especialment per a finalitats com:


Desenvolupaments de serveis digitals, a mode d’aplicacions o a mode d’APP’s per a dispositius
mòbils, tant per a empleats públics com per a ciutadans/empreses que l’Ajuntament desitgi
desenvolupar i/o subcontractar.



Integració de la gestió de l’espai públic, equipaments o infraestructures vinculats amb el nou
paradigma de la gestió de ciutats intel·ligents mitjançant sistemes i plataformes d’internet de les
coses (IoT), com per exemple la iniciació d’expedients provocats per esdeveniments IoT,
identificant objecte, servei, metadades vinculades a l’expedient i que puguin venir donades,
geoposicionament, validació de la facturació de serveis públics en base a indicadors obtinguts
de plataforma de ciutat intel·ligent, etc.



Sistemes d’informació geogràfica que permetin tant la consulta, explotació i gestió de la
informació (dades, documents, expedients, etc.), així com actualització des dels sistemes de
mapes de la ciutat, ja siguin geoportals privats com públics.



Des dels mòduls i aplicacions que conformen la solució final, poder-se integrar i interoperar
amb d’altres sistemes externs que no siguin pròpiament els del Consorci AOC o els de
l’Administració general de l’estat.



Entre els mòduls, aplicacions, expedients, procediments i subprocediments de tramitació, que
conformen la solució proposada.



En el cas que l’Ajuntament implementi un sistema de targeta ciutadana, l’adjudicatari l’integrarà
amb el sistema de gestió objecte del present contracte.



Nous sistemes basats en intel·ligència artificial que contribueixin a la tramitació automatitzada
així com en l’ajuda a la presa de decisions així com en l’atenció al ciutadà.

Per tant, aquesta capa d’integració cal que permeti:


Realitzar crides a serveis web externs, ja sigui des d’eines de gestió mitjançant botons habilitats
en formularis, com des de punts de fluxos de tramitació d’expedients.



Rebre i contestar a peticions d’informació i documents per part de sistemes externs, de forma
segura, sobre els diferents àmbits de gestió; sobre el padró d’habitants, plans i programes,
gestió econòmica, control intern, gestió tributària i recaptació, tramitació electrònica
d’expedients.



Poder incorporar documents als diferents expedients i sistemes de gestió, provinents d’altres
administracions mitjançant sistemes d’intermediació de dades i documents, com VIA OBERTA
del Consorci AOC o la Plataforma de intermediación de datos de l’Administració general de
l’estat.



Permetre avançar l’estat d’un expedient, des de sistemes externs.
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Rebre documents i expedients des d’una aplicació externa, permetent la seva vinculació al
quadre de classificació amb totes les garanties.



Permetre generar liquidacions/autoliquidacions en base a serveis web que cal posar a disposició
o en base a arxius de text pla. Caldrà detallar els formats i metadades obligatòries i opcionals
per tal de poder-ho realitzar.



Permetre conèixer la situació tributaria i de pagament d’una persona.



Permetre enviar i rebre documents per a firma-e, al component de portafirmes, així com de
firma biomètrica.



Accés a consulta, altes i actualitzacions de dades i documents als registres auxiliars i censos.



Registrar i consultar/validar consentiments d’una persona del nucli d’informació de base, sobre
determinats serveis municipals (dades personals, notificació-e, rebre comunicacions i alertes,
etc.).



Permetre l’accés a un expedient determinat des d’aplicacions externes, mitjançant URL
específica i segura.



Enviament de SMS i correus electrònics, el qual es podrà realitzar en qualsevol moment
durant la tramitació d’un expedient, així com permetre definir activadors automàtics d’aquests
enviaments en funció d’accions succeïdes en un expedient, el compliment de terminis o altres,
tot i que es puguin realitzar enviaments, des de mòduls i aplicacions que composin la solució,
fruit d’accions manuals executades.



Accés al datawarehouse de la solució per a l’explotació de dades per part de sistemes externs.

11 GARANTIA
El termini de garantia a comptar des de l’execució completa i recepció definitiva de cada subsistema
que composa la solució, incloent la instal·lació, migració, implantació, formació i posada en marxa i
acompanyament de tots els components de la plataforma és d’1 any.
No obstant, aquest termini podrà ser ampliat en funció de les ofertes presentades pels licitadors.
Durant aquest període de garantia, l’adjudicatari es compromet a la prestació del servei de suport,
manteniment i evolució amb les condicions explicitades a l’apartat 12 sense cap cost addicional per
a l’Ajuntament.

12 SUPORT, MANTENIMENT I EVOLUCIÓ
L’adjudicatari es veurà obligat a garantir, en termes de suport, manteniment i evolució amb l’objecte
del contracte i abast descrits a continuació, el sistema de gestió integral i plataforma de gestió i
tramitació electrònica d’expedients així com serveis públics electrònics i aplicacions i serveis en
mobilitat subministrats, durant la durada del contracte.
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Serveis professionals tecnològics, d’administració i operació de sistemes i bases de dades i
serveis de gestió de xarxa vinculats a la infraestructura, plataformes i serveis que conformen la
provisió de la solució en cloud privat.



Suport i manteniment de les aplicacions i solucions objecte del present contracte. S’estableixen
els següents tipus de manteniment que cal que estiguin incloses a la proposta:
o

Correctiu: Són aquells canvis precisos per a corregir errors del producte programari,
incloent-hi la recuperació de dades errònies generades pel mal funcionament de l’aplicació.
Aquests caldrà que siguin resolts en l’establert en els acords de nivell de servei especificats
en l’apartat 13.

o

Evolutiu: Són les incorporacions, modificacions i eliminacions necessàries en el producte
per a cobrir l’expansió o canvi en les necessitats de l’usuari, incloent-hi entre aquestes
possibles variacions, les corresponents a l’entorn legal a què se sotmeten els procediments
que regeixen la gestió o en la pròpia activitat de l’administració local, entre altres
possibilitats, així com la implantació de noves versions i documentació.

o

Adaptatiu: Són les modificacions dels sistemes, mòduls i aplicacions subministrats que es
vegin afectats per variacions en els entorns en els què el sistema opera, per exemple, canvis
de configuració del maquinari, programari de base, gestors de base de dades,
comunicacions, o també components d’aquests com versions de navegadors, entorns de
virtualització de servidors, aplicacions, etc.

o

Perfectiu: Són les accions dutes a terme per a millorar la qualitat interna dels sistemes i
aplicacions subministrats en qualsevol dels seus aspectes: reestructuració del codi, definició
més clara del sistema i optimització del rendiment i eficiència. Per tant l’adjudicatari haurà
d’atendre, implantar i executar tot allò necessari per a garantir una bona qualitat de les
aplicacions i serveis sobre disponibilitat, rendiment, qualitat, usabilitat, etc.



El suport i manteniment inclourà la correcció de qualsevol mal funcionament o disfunció que el
sistema ofereixi i qualsevol nova revisió, subversió o versió encara que aquesta hagi estat
reescrita i novament desenvolupada tècnicament per l'adjudicatari.



L’Ajuntament disposarà, sense cost addicional de programari, llicenciament, serveis ni
manteniment, de les noves aplicacions, millores, funcionalitats i solucions que es desenvolupin i
s’alliberin dins de la suite de productes lliurats de l’adjudicatari, i també aquelles noves
integracions, interoperabilitat amb d’altres plataformes externes de relació amb l’administració
pública o que formin part inherent dels productes que l’Ajuntament tingui adquirits i en
manteniment vigent de l’adjudicatari, durant el període de durada del contracte, incloses les
pròrrogues, sense cap cost addicional per a l’Ajuntament.



L’adjudicatari ha d’incorporar totes aquelles modificacions o noves funcionalitats que es derivin
de canvis normatius que es produeixin i que afectin de forma parcial o total i que caldrà
disposar de la col·laboració i consens amb els tècnics de l’Ajuntament; tant del cloud com de la
solució de gestió integral, havent de lliurar-se en temps i forma, amb la suficient antelació abans
de l’entrada en vigor de la citada obligació, amb l’objectiu de poder realitzar les configuracions i
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personalitzacions necessàries, així com la formació del personal implicat. Els serveis relacionats
amb aquests, estaran inclosos i no comportaran cap despesa addicional a l’Ajuntament.


L’adjudicatari realitzarà les adequacions a les fulles d’estil i imatge corporativa així com permetre
l’accés multi dispositiu (accessible, usable, responsiu, etc.), pertinents que es requereixin per
part de l’Ajuntament com a evolució natural dels serveis públics electrònics (portals web,
aplicacions mòbil, etc.)

a la ciutadania com a principals punts d’interacció i relació amb

l’Ajuntament.


L’adjudicatari ha d’incorporar totes les noves integracions disponibles amb solucions, del
Consorci AOC i de l’Administració general de l’estat, que ofereixin al sector públic i que
l’Ajuntament s’hi adhereixi, sense cost addicional i es lliuraran en temps, sobretot aquelles
sotmeses a normativa explícita.



L’adjudicatari serà l’encarregat de mantindre els 3 entorns (producció, preproducció i
desenvolupament on premise) actualitzats i plenament operatius durant la durada del contracte
i sense cap cost addicional per a l’Ajuntament.



Les tasques de manteniment programat cal que es realitzin amb l’autorització prèvia i amb
coordinació amb el servei TIC de l’Ajuntament d’Amposta per tal de poder habilitar els
mecanismes més convenients en cada cas, com consensuar finestra de temps, etc. Aquestes
tasques, per defecte caldrà que siguin realitzades fora de l’horari especificat com a normal
(apartat 13.1).



Monitorització de sistemes, cal que es proporcionin els mecanismes necessaris per a controlar el
correcte funcionament de tota la infraestructura informàtica, incloent maquinari que doni servei
a les aplicacions que conformen la solució global objecte del present contracte i les pròpies de
l’adjudicatari en els termes que es detallen al present plec.



El personal de l’Ajuntament, sense cost addicional, podrà accedir a cursos de formació oferts
sobre les funcionalitats i solucions instal·lades o que s’instal·laran per l’empresa adjudicatària,
tant presencialment com mitjançant teleformació. El personal tècnic del servei TIC cal que rebi la
informació i documentació necessària per a la realització de les configuracions de les aplicacions
informàtiques i dels sistemes que les suporten, incloent tot el necessari per a realitzar el
correcte manteniment de les mateixes, l’anàlisi dels informes resultants de monitorització de
sistemes i de les actuacions o mesures a realitzar.



Gestió de les incidències de productes, habilitant els mecanismes necessaris per a que
l’Ajuntament pugui comunicar les incidències relacionades amb els sistemes i aplicacions
objecte del manteniment. Aquest serà d’acord al especificat a l’apartat 13 d’Acords de nivell de
servei.



L’adjudicatari atendrà les consultes tècniques i/o funcionals dels tècnics del servei TIC o dels
usuaris municipals autoritzats, encara que no siguin pròpiament 'incidències' i que poden ser
sobre l’operativa del programari, sense cost addicional, i que caldrà ser atesa segons els acords
de nivell establerts.
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L’Adjudicatari realitzarà habitualment el servei de suport i manteniment de forma remota
d'acord a les polítiques i sistemes de seguretat municipal. Excepcionalment i per motius tècnics
degudament justificats i acreditats, es farà de forma presencial i en aquest últim cas, els
desplaçaments i dietes estaran incloses en el preu del suport i manteniment de l'oferta
econòmica.



Els serveis de suport, manteniment i evolució integral s’han de prestar durant tota la vida del
contracte incloses les pròrrogues. Aquests també es prestaran com a tals durant el període
d’implantació i posada en marxa d’aquells mòduls que progressivament es vagin posant en
marxa, així com també durant el període de garantia.



Les aplicacions informàtiques de l’adjudicatari que siguin substituïdes en un futur per noves
versions i que s’hagin de seguir utilitzant, ja sigui per a consulta d’informació històrica o per a
continuar gestionant informació que no estigui migrada a les noves versions, disposaran de
manteniment sense cost addicional per a l’Ajuntament.



Durant la vigència del contracte, quedaran incloses sense cost addicional de llicenciament ni
manteniment per a l’Ajuntament, tots aquells mòduls, aplicacions, funcionalitats i expedients de
tramitació electrònica que l’empresa adjudicatària alliberi del conjunt d’aplicacions dins de la
solució de gestió global integral i integrada que disposi.



El servei de cloud i les aplicacions que deixin d’utilitzar-se per part de l’Ajuntament durant la
vigència del contracte, es valoraran econòmicament d’acord a l’oferta presentada per
l’adjudicatari, realitzant-se la corresponent disminució de l’import anual a abonar.



Assistència en l’actualització, implantació i operació de noves versions, noves funcionalitats,
sense cost addicional per a l’Ajuntament.



Serveis de suport a l’explotació, que requereix un grau de coneixement adequat de
funcionalitats d’explotació per a poder optimitzar els components i sistemes de gestió, davant
necessitats com:
o

Intercanvis d’informació amb altres entitats externes, com poden ser la Direcció general de
cadastre, la Direcció general de trànsit, la Delegació d’hisenda, entitats financeres, etc. Per
tant, caldrà suport en les càrregues d’informació en aquells extrems que presentin
incidències que necessitin ser tractades adequadament per tal de mantenir un alt grau de
qualitat de la informació.

o

Realització i execució de processos massius, tals com poden ser generació de voluntàries,
passos a executiva, notificacions massives, estadístiques, etc.

o

Extracció de dades, generació d’informes específics o tractaments d’informació que
responguin a situacions concretes i que la solució no disposi de la funcionalitat que ho
permeti.

o

Assistència a usuaris en assessorament i resolució de problemes amb dades mitjançant
peticions de correcció de dades de forma massiva, com poden ser processos sobre rebuts
en voluntària, gestió d’arxius bancaris, execucions i validacions estadístiques, obertura i
manteniment de sessions d’intercanvi d’informació amb tercers de forma segura, etc.
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o

Aquelles que siguin homologables a les anteriors.

De forma específica en el suport i manteniment en cada component de gestió de l’apartat 9,
l’adjudicatari es compromet a garantir:


Assessorament i suport jurídic econòmic, comptable i tributari en la gestió econòmica i en la
gestió, recaptació i inspecció d’ingressos.



L’actualització permanent i puntuals de la plataforma i dels serveis que en ella s’ofereixin,
segons els requeriments normatius i les possibilitats tecnològiques del mercat.



Suport i assistència telefònica de 8 a 19:00h de dilluns a divendres al llarg de tot l’any.



Cal que es destinin persones tècnicament qualificades que actuïn com a contacte directe entre
l’adjudicatari i els responsables funcionals de cadascun dels components, com a mínim:
o

2 persones a nivell tributari i gestió econòmica, i perfectament coneixedores dels
components de la solució. Aquestes persones hauran de mantenir disponibilitat total i
hauran de ser el contacte directe entre el departament d’Intervenció i Tresoreria de
l’Ajuntament i l’adjudicatari.



o

1 persona a nivell de gestió d’habitants.

o

1 persona a nivell de plataforma de tramitació electrònica d’expedients.

Ha de garantir una formació i actualització mínima mensual de 5 hores (jornada matí) continues,
per aprofundir en les potencialitats de la plataforma i les seves possibles actualitzacions.

12.1 Relació Ajuntament i Adjudicatari
La relació entre l’Ajuntament i l’adjudicatari complirà els següents requisits:


S’hauran de definir i oferir tres nivells d’interlocució, nivell institucional, nivell comercial i nivell
tècnic.



Existirà una interfície tipus “finestra única” a través de la que es realitzaran totes les gestions.
Aquesta atenció serà personalitzada, permanent, àgil i preferentment mitjançant canals
electrònics.



Des d’aquest únic punt d’entrada es canalitzaran totes les sol·licituds, reclamacions, incidències i
altres comunicacions realitzades per l’Ajuntament.



L’atenció comercial serà personalitzada.



La resolució d’incidències haurà de contemplar procediments excepcionals, a banda del canal
estàndard, per a atendre problemes urgents o d’emergència.



Tant a nivell comercial com a nivell tècnic, l’adjudicatari disposarà d’una plataforma de gestió,
accessible remotament mitjançant web i internet mitjançant la qual, el personal municipal
encarregat de la gestió dels serveis TIC pugui realitzar les peticions, incidències o consultes.



Addicionalment a aquesta plataforma, l’Ajuntament podrà realitzar si s’escau, totes les gestions
via trucada telefònica, correu electrònic, etc.
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12.2 Bossa d’hores
El sistema de gestió integral en cloud com el que es planteja implantar, implica un canvi de
paradigma en la forma com s’ha vingut gestionant l’Ajuntament i és susceptible que durant els
primers anys del seu recorregut apareguin necessitats que hagin de ser resoltes de forma particular
i específica per part de l’adjudicatari i que no formin part del suport i manteniment descrit.
És per això que en el marc del contracte es preveuen un conjunt d’hores anuals que podran dedicarse entre altres a:


Requeriments no previstos segons el contingut del present plec.



L’ampliació dels tràmits i procediments desplegats en base als procediments genèrics i
específics, més enllà dels requerits.



La integració amb altres sistemes d’informació, tant de l’Ajuntament com d’altres agents,
diferents als requerits.



Canvis i suport en les eines tecnològiques de base sobre les que es suporta la solució objecte del
contracte.



Evolució tècnica i funcional vers noves tecnologies que ajudin i permetin obtenir major eficàcia i
eficiència en la gestió i prestació dels serveis públics.

És per això que s’estima un volum de:


300 hores totals, durant els 4 primers anys d’implantació del projecte



150 hores anuals, a partir del 4rt any, durant la fase de suport, manteniment i evolució
per a la durada del contracte.

Per a fer-ne ús, els responsables del projecte per part de l’Ajuntament, una vegada identificada la
necessitat la transmetran a l’adjudicatari qui haurà de fer una estimació de les hores que es
consumiran i durà un control de les hores consumides de forma efectiva, informant a l’Ajuntament
amb caràcter trimestral de les hores consumides i disponibles.
En el cas que les hores no es consumeixin, no es podran facturar i es consensuarà amb
l’Ajuntament:


Incorporar-les a l’exercici següent de forma que s’acumularan a les noves.



Descomptar-les i per tant, procedir a l’abonament de les mateixes.

En cap cas es podran imputar per part de l’adjudicatari a aquesta bossa d’hores, les dedicades a la
resolució d’incidències en qualsevol component de la solució, així com suport tècnic i funcional, així
com canvis en la configuració, parametrització i integració de components ja integrats, atès que es
consideren tasques incloses ja en el propi suport, manteniment i evolució de la solució lliurada.
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12.3 Documentació
L’adjudicatari mantindrà actualitzada la documentació tant tècnica -model de dades, configuració i
integració amb altres sistemes- com funcional -manuals d'ús d’aplicacions i mòduls de la solució-.
L’adjudicatari l’actualitzarà i l’enviarà periòdicament als tècnics municipals designats o mitjançant
sistemes automàtics incorporats a la pròpia solució –on-line-.

13 ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS)
La qualitat, tant dels serveis d’implantació com del servei prestat per l’adjudicatari durant la durada
del contracte, es controlarà mitjançant els indicadors de servei.
L’adjudicatari es compromet a complir els Acords de nivell de servei (ANS) en els terminis establerts
en el present plec. El responsable del contracte o persones en qui l’Ajuntament pugui delegar
aquesta activitat, supervisaran el compliment dels ANS.
L’incompliment dels ANS donarà lloc a la imposició de les penalitzacions establertes al plec de
clàusules administratives o a la resolució del contracte.
Els licitadors han d’explicitar la metodologia, procediments i terminis màxims dels ANS per a
garantir el compliment dels compromisos en totes les seves fases d’implantació així com la del
suport, manteniment i evolució posterior en la memòria tècnica, segons el descrit en el plec de
prescripcions administratives.

13.1 Horaris
Es diferenciarà entre dos tipus d’horaris:
Horari normal

De 08:00h. a 19:00h. de dilluns a divendres.

Horari estès

De les 19:00h. endavant, de dilluns a divendres.
Dissabtes i diumenges complets.

Per a efectuar tasques de manteniment programat, l’adjudicatari haurà de contactar amb el servei
TIC de l’Ajuntament d’Amposta amb la finalitat d’habilitar el mecanisme més convenient en cada cas,
així com consensuar la finestra de manteniment més adequada.
Les esmentades finestres de manteniment es trobaran, en general, fora de l’horari normal (excepte
circumstàncies excepcionals així valorades) i hauran de ser autoritzades expressament pel servei TIC
de l’Ajuntament d’Amposta amb una antelació mínima de 48 hores.

13.2 ANS relatius a l’organització i implantació del projecte
Aquells que afecten a la correcta organització per a l’inici i execució del projecte:
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Lliurament dels informes de la fase d’anàlisi i disseny com a pla d’implantació, des de la reunió
d’inici del projecte i la presa de requeriments sobre l’abast dels desenvolupaments i adequacions de
la solució als requeriments del present plec.
Disponibilitat de mitjans personals, atès que la disponibilitat dels membres de l’equip de projecte
per a presentar-se a les dependències de l’Ajuntament quan siguin requerits, no ha de ser superior
a 48 hores. Es considera incompliment per cada hora de retràs.

13.3 ANS relatius a la gestió del servei del sistema, parametritzacions, migracions,
integracions
El desenvolupament de les diferents activitats seran en base a les fases establertes en l’apartat 6.3
del plec i segons pla d’implantació amb corresponents fases i fites detallades per l’adjudicatari.
La finalització de cada fase i activitats relacionades, serà una fita en si mateixa i per tant implica la
posada en marxa de cada subsistema de gestió que composa la solució.
La superació del temps de realització i posada en marxa (serveis del sistema, migracions,
parametritzacions, integracions, formació) serà com a màxim el 10% d’excés sobre la planificació
establerta. Es considera incompliment per cada 10% addicional.

13.4 ANS relatius a disponibilitat del servei
Per tal de mesurar la disponibilitat, es considerarà el temps en el que es trobin operatius i amb
suficients recursos tots els elements que composin el sistema, incloent la infraestructura
(maquinari, dades i programari) per a la seva funcionalitat adequada.
El nivell de disponibilitat del servei ofert ha de ser igual o superior al 98% dins de l’horari
normal i superior al 95% en l’horari estès.
La fórmula que s’utilitzarà per al càlcul de la disponibilitat del servei és la següent:
Disponibilitat = ((Temps servei compromès – Temps caiguda del servei) / Temps servei compromès) * 100


Temps de servei compromès: Hores o fraccions en les que els serveis estaran disponibles fora
del termini dedicat al manteniment. El servei estarà disponible les 24 hores del dia durant tots
els dies de l’any.



Temps de caiguda del servei: Hores o fraccions en les que els serveis no estan disponibles fora
del temps dedicat a manteniment
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Disponibilitat: El percentatge de temps en el que els serveis estan disponibles.



Les penalitzacions s’aplicaran de forma trimestral i a nivell econòmic sobre el cost dels serveis
facturats, aplicant un percentatge de descompte igual a la diferència entre el valor objectiu i el
valor real de disponibilitat dins del trimestre per a cada tipus d’horari (normal/extés).

La suma dels percentatges de descompte de totes les penalitzacions, serà la que determinarà el
descompte total a aplicar en el trimestre en qüestió.
En el cas que l’adjudicatari en la seva oferta millori els requeriments mínims d’algun dels nivells de
servei, serà de compliment exigible, i per tant aplicables les penalitzacions corresponents.

13.5 ANS relatius a la gestió d’incidències i suport funcional i tècnic
La gestió d’incidències i suport funcional i tècnic, ha de restaurar els nivells normals dels serveis
afectats tant aviat com sigui possible, minimitzant l’impacte en el sistema de gestió i tramitació,
mantenint els nivells de qualitat i disponibilitat del servei així com poder resoldre aspectes i
necessitats funcionals i adaptacions tècniques sobre l’ús i configuració i parametrització de la
solució.
L’adjudicatari haurà d’establir almenys un procediment per a la comunicació d’incidències al seu
centre d’atenció a l’usuari (CAU), que podrà ser per via telefònica, correu electrònic o a través d’un
portal web.
En aquest sentit, per al servei de CAU, l’adjudicatari cal que:


Designi un responsable tècnic del sistema de manteniment integral i resolució d’incidències amb
l’objectiu de fer el seguiment de les incidències que es reportin indicant el seu nom, càrrec,
telèfon de contacte i correu-e.



Cobreixi l’horari de dilluns a divendres de 8:00 a 19:00 hores i constituirà el punt únic de
contacte a efectes de comunicar qualsevol incidència que afecti a qualsevol dels serveis i
funcionalitats incloses en el contracte objecte d’aquesta licitació.



Proveeixi de les eines necessàries que permetin a l’Ajuntament fer el seguiment actualitzat de
l’estat d’aquestes (registre incidència, temps de resposta i resolució i estat de les mateixes), per a
garantir l’acompliment dels acords de nivell de servei i la gestió de les peticions i incidències. Cal
que l’Ajuntament pugui determinar l’acceptació o no de la resolució d’una incidència. En el cas
de discrepància entre adjudicatari i l’Ajuntament, el sistema cal que ho permeti reflectir.



Que atenguin consultes sobre operatòria i l’explotació de les aplicacions, ja sigui per via
telefònica, via telemàtica o assistència presencial, per als aspectes tant de tipus conceptual
como de tipus informàtic.
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En referència a l’abast i conceptes inclosos en el següent apartat:
Incidència: Qualsevol esdeveniment que no forma part de l’operació estàndard de l’aplicació i que
causa, o pot causar una interrupció, o una reducció de les funcionalitats de la mateixa. Es troben
igualment compresos en aquesta definició aquells comportaments de l’aplicació que, encara que
formant part de l’operativa normal del programa, ocasionen comportaments del mateix no
compatibles amb el funcionament operatiu requerit i que requereixin almenys una intervenció de
manteniment d’entre les definides anteriorment.
Les prioritats de les incidències seran definides pels tècnics municipals designats que supervisaran
el contracte i aquestes s’establiran abans de l'inici de la posta en marxa del servei i quan es
comuniqui la incidència. La prioritat es definirà en funció del resultat de l’impacte de la incidència
(afecta a l’operativa de l’aplicació de manera que impedeix la continuació del treball normal amb la
mateixa i a més afecta, a un usuari, a un departament o a l’Ajuntament) i la urgència (si es pot
esperar molt, poc o gens o usuari destí al que impacta) segons la següent matriu:
Impacte / Urgència

Alta

Mitja

Baixa

Crític

Molt crítica

Crítica

Mitjana

Mitjà

Crítica

Mitjana

Baixa

Baix

Mitjana

Baixa

Molt baixa

Temps de resposta: Temps màxim transcorregut des de que es comunica a l’adjudicatari
l’existència d’una incidència o una consulta tècnica i/o funcional, fins que es rep una resposta i es
comença a treballar per a la seva resolució, en cas que sigui incidència.
Temps de resolució: Temps màxim transcorregut des que es comunica a l’adjudicatari l’existència
d’una incidència fins que es facilita una solució temporal que resolgui provisionalment el problema
o bé una solució definitiva al mateix. Una incidència crítica resolta temporalment, es converteix en
una incidència no-crítica, a efectes dels acords de nivell de servei.
Els temps de resolució inclouen el pas a producció corresponent per a corregir la incidència, passant
pels entorns de desenvolupament, preproducció, descomptant-se el temps que transcorri entre les
peticions de canvi i els terminis de resposta i planificació.
Un dia hàbil s’entén passades 8 hores dins de l’horari laboral.
Les incidències no resoltes, s’afegiran al trimestre posterior i ponderaran el doble.
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En qualsevol cas i amb independència del tipus d’incidència, caldrà donar resposta i establir
contacte amb el responsable de la incidència per part de l’Ajuntament en un màxim de 4 hores des
de la comunicació del problema, a efecte d’obtenir una diagnosi que permeti donar resposta als
terminis màxims anteriorment indicats. Cal recollir la diagnosi obtinguda en la informació associada
a la incidència, de forma que permeti realitzar el seguiment global de les actuacions realitzades.
Tots aquests paràmetres s’entenen que hauran de ser assumits per l’adjudicatari a excepció dels
casos no imputables a la seva responsabilitat.

13.5.1 Model de Gestió
El servei TIC de l’Ajuntament, mitjançant el seu servei de suport a l’usuari realitza sempre el primer
nivell d’atenció d’incidències mitjançant plataforma intranet corporativa per a la gestió incidències.
Els usuaris de les aplicacions objecte del present contracte, reportaran les incidències via servei TIC i
aquest:


En el primer nivell, mirarà de resoldre la incidència.



En cas que el suport de primer nivell no pugui resoldre-la, l’escala al segon nivell d’especialistes
interns. Aquests tècnics també seran municipals i tenen una formació tècnica més específica i
hauran d’estar formats per l’adjudicatari per a resoldre incidències tècniques més detallades;
aquesta formació serà realitzada per l’adjudicatari dins del pla de formació anual que realitzarà
sobre els canvis del sistema o aplicacions mitjançant suport telefònic, documentació, sessions
d'assessorament, etc.



En el cas que el segon nivell no pugui resoldre la incidència es passarà al tercer nivell que serà
l'adjudicatari.

13.6 ANS relatius a la gestió de la millora contínua
Buscarà alinear els serveis oferts a les necessitats canviants de l’Ajuntament,

identificant i

implementant millores. L'esforç de millora es focalitza principalment en l'augment dels paràmetres
de qualitat, com entre d'altres, el temps dedicat; augment de l'eficàcia, eficiència i usabilitat.
Serà un procés constant, continu i transversal a la resta de processos, que avaluï i optimitzi tots els
processos de suport anteriors, i que millorin els processos de la gestió municipal vers la provisió de
serveis públics proactius.
El licitador podrà incloure en l'execució, altres processos que consideri necessaris per a presentar el
servei sol·licitat de forma eficaç i eficient.
Com a mínim, es defineixen els ANS en relació amb els serveis següents:
Definició: Periodicitat màxima per a actualitzar la plataforma i les aplicacions del sistema de
gestió integral.
Pàgina 318 de 334

Aplicació: Bimensual

Definició: Termini de lliurament d’informes sol·licitats en el present plec.
Aplicació: Temps lliurament informes requerit

Definició: Termini de realització de sessions formatives/informatives per als usuaris per a cada
aplicació o mòdul de la solució.
Aplicació: Bimensual

13.7 Informes de control i seguiment del servei
Tots els indicadors d’ANS mesuren desviaments sobre activitats planificades i realitzades, tant per a
la implantació del projecte com per als serveis associats.


L’adjudicatari lliurarà de forma trimestral un seguit d’informes de seguiment del servei i
compliment dels ANS, realitzant una reunió «in situ» amb els tècnics municipals per a analitzar
aquest període i els informes entregats.



La data límit de presentació dels informes serà el dia 5 del mes posterior al compliment del
trimestre i si és festiu, l'endemà laborable.



No es podran emetre ni s’acceptaran factures per part de l’Ajuntament, mentre no s’hagin
presentat els informes de seguiment i la reunió corresponent.



Addicionalment i sota demanda per part dels tècnics municipals, es podran demanar nous
informes orientats a realitzar un control, seguiment i millora de la gestió dels serveis de suport i
manteniment.



Els aspectes a incloure com a mínim en els informes mensuals són l’informe de desplegament i
implantació, d’incidències, peticions i actuacions correctives realitzades i compliment dels ANS
així com propostes de millores orientades a reduir incidències o incorporació de noves
funcionalitats:
o

% d’acompliment de les fites especificades per activitats planificades, que estiguin
associades al projecte d’implantació de la solució, inclosa la migració de dades i l’establiment
del servei.

o

Disponibilitat en l’entorn de producció en horari normal.

o

Disponibilitat en l’entorn de producció en horari estès.

o

% de resolució d'incidències durant el període dins del termini màxim de resolució segons
prioritat.

o

% de problemes resolts (tancats) dins del temps mitjà objectiu de resolució, durant el
període.

o

% de canvis estàndards oberts en període i enviats. Es definiran els tipus de canvi durant el
projecte d’implantació i establiment del servei.
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o

Temps de recuperació objectiu o poca disponibilitat admissible (RTO Recovery Time
Objective) – indicador a lliurar desprès de cada auditoria de proves del DR.

o

Iniciatives mensuals orientades a la millora contínua, que seran realitzades en el pròxim
període.

o

% de resolució (tancament) de recomanacions i accions correctives, respecte als terminis
acordats al final de les auditories.

o

% de documentació completada i lliurament del període.

14 CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
En el marc del present contracte, la seguretat de la informació es contempla des de la doble
incidència de la normativa reguladora de la matèria en l'àmbit de l’administració electrònica i de la
pròpia de la protecció de dades de caràcter personal. Per això, les exigències de seguretat a
l'adjudicatari es dirigeixen fonamentalment al compliment del conjunt de garanties que resulten
d’aplicació a la solució lliurada, en virtut de tots dos segments normatius.
En aquest sentit, i a títol merament informatiu, es fa constar que el sistema d'informació ha estat
catalogat de nivell MITJÀ, d'acord amb les especificacions del RD 3/2010, pel qual s'aprova
l'Esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica (ENS), i de nivell ALT
segons el que estableix el RD 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei 15/1999 (RDLOPD).
A més l’adjudicatari caldrà que garanteixi el sigil i confidencialitat de la informació tècnica, personal,
organitzativa o d’altre tipus del projecte o de la corporació municipal a la que hi tingui accés.
Qualsevol incompliment de confidencialitat o seguretat podrà ser causa immediata de cancel·lació
del contracte sens perjudici de les clàusules de contraprestacions del plec de condicions
administratives.
Així mateix, en el present apartat, s’estableixen les condicions de seguretat que han de ser
implementades per l’adjudicatari en l’entorn de la prestació del servei. Formen part inseparable
també aquestes condicions i les mesures de seguretat, obeint la seva inclusió a:


Contemplar un conjunt de mesures encaminades a protegir-se de riscs possibles sobre el
sistema d’informació, amb el fi d’assegurar els seus objectius de seguretat, podent tractar-se de
mesures de prevenció, dissuasió, protecció, detecció i reacció o de recuperació.



Contemplant aquelles mesures de caire tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la
seguretat de les dades de caràcter personal i evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat.
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14.1 Anàlisi de riscs
Es requereix que l’adjudicatari realitzi un anàlisi de riscs des de l’inici d’execució del projecte,
aplicant metodologia MAGERIT v2 o superior i fent ús de qualsevol eina reconeguda que integri
aquesta metodologia.
Aquesta caldrà que contempli:


La identificació dels actius més valuosos del sistema i la valoració qualitativa dels mateixos.



Identificació i quantificació de les possibles amenaces, que com a mínim caldrà incloure les
següents:
o

Errors de l’administrador del sistema de la seguretat.

o

Errors de monitorització.

o

Errors de configuració.

o

Alteració de la informació.

o

Destrucció de la informació.

o

Revelació d’informació.

o

Intercepció d’informació.

o

Fugues d’informació.

o

Vulnerabilitats dels programes.

o

Errors de manteniment dels programes (programari).

o

Caiguda del sistema per atorgament de recursos.

o

Manipulació de registres d’activitat (log).

o

Manipulació d’arxius de configuració.

o

Suplantació de la identitat d’usuari.

o

Abús de privilegis d’accés.

o

Accés no autoritzat.

o

Anàlisi de tràfic.

o

Repudi (negació d’actuacions).

o

Degradació del servei.

o

Denegació del servei.



Identificació de vulnerabilitats possibles de les amenaces.



Identificació i valoració de les salvaguardes adequades.



Identificació i valoració del risc residual.

L’informe de l’anàlisi de riscs es traslladarà a la Comissió pel seu corresponent estudi, la qual
comunicarà a l’adjudicatari la seva conformitat o disconformitat amb l’anàlisi, podent exigir la
implementació i execució de les salvaguardes concretes que consideri d’aplicació i l’assumpció del
possible risc residual.
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L’Adjudicatari disposarà d’un termini màxim, 24 mesos i, si és el cas, implementi les salvaguardes.

14.2 Auditoria inicial de seguretat
Una vegada implantades les salvaguardes concretes que resultin de l’anàlisi inicial de riscs,
l’adjudicatari cal que realitzi una auditoria que s’ajustarà a les següents indicacions:


L’auditoria es durà a terme per un auditor extern a l’adjudicatari i que, en qualsevol cas, no
tingui ni hagi tingut cap vincle amb l’adjudicatari que pugui generar dubtes sobre la seva
objectivitat i independència.



L’equip auditor estarà composat per professionals de l’auditoria de seguretat de sistemes
d’informació, amb experiència contrastada i acreditacions reconegudes (ISACA, ISC, etc.).



L’equip auditor verificarà el nivell d’acompliment de les condicions de seguretat que ha
d’implementar l’adjudicatari.



L’equip auditor elaborarà un informe d’auditoria, detallant el grau d’acompliment, identificant
les possibles deficiències i realitzant una proposta de les mesures correctores o
complementàries que estimi necessàries, així com les recomanacions que cregui convenients.
Cal que, igualment, s’incloguin els criteris metodològics d’auditoria utilitzats, l’abast i l’objectiu de
l’auditoria, i les dades, fets i observacions en que es basen les conclusions formulades.



A la vista de l’informe d’auditoria, l’adjudicatari elaborarà un document en el que es plasmi una
proposta d’accions cronològicament planificades per, en el seu cas, subsanar les deficiències o
desviacions evidenciades per l’equip auditor, així com totes aquelles qüestions que consideri
oportunes en relació amb els resultats de l’auditoria. L’informe d’auditoria elaborat per l’equip
auditor i el document elaborat per l’adjudicatari es traslladarà a l’Ajuntament que li comunicarà
a l’adjudicatari la seva conformitat o introduirà els canvis que consideri oportuns.

L’Adjudicatari disposarà d’un termini màxim de 24 mesos des de la firma del contracte.
La realització d’aquesta auditoria determinarà la data de còmput inicial per al càlcul dels dos anys
establerts per a la realització de la següent auditoria regular ordinària.

14.3 Coordinació i supervisió de la seguretat
L’Ajuntament d’Amposta com a titular del sistema d'informació i responsable i gestor tècnic del
contracte, és responsable de que s’acompleixin tots els requisits de seguretat en la prestació dels
serveis. La seguretat del sistema d'informació requereix per tant, d'una correcta coordinació entre
l’Ajuntament i l'adjudicatari, qui disposarà d’interlocutor vàlid en matèria de seguretat.
L’Ajuntament es reserva el dret de supervisar l'entorn físic i lògic de la prestació del servei, en el
marc de la seguretat de la informació i de la protecció de dades personals.
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L'adjudicatari i els possibles tercers que puguin resultar com a subcontractista, estan obligats a
facilitar aquest dret de supervisió i disposar tot el necessari per al seu ple exercici.
La supervisió de l’entorn físic i lògic en el marc de la seguretat de la informació, de la protecció de
dades personals i de la seguretat del sistema d'informació, s'ha de posar a disposició de
l’Ajuntament, lliurant-se als tècnics designats com a responsables de protecció de dades i de
seguretat dels sistemes d'informació.
Cada vegada que en les presents condicions de seguretat es requereixi el trasllat d'informació,
comunicacions, autoritzacions, etc. a l’Ajuntament, es procedirà al seu compliment mitjançant el seu
trasllat tant a la Comissió com a l'esmentat responsable de seguretat dels sistemes d'informació de
l’Ajuntament d’Amposta.
Amb caràcter específic, es canalitzarà a través del responsable de seguretat:


Els dubtes o interpretacions que puguin suscitar-se en relació a les condicions de seguretat i de
protecció de dades personals.



L'accés de l’Ajuntament als diferents registres relacionats amb la seguretat i protecció de dades
personals: incidències, auditories, logs de accés, d'activitat, etc.



La supervisió de l'entorn físic i lògic de la prestació del servei en el marc de la seguretat de la
informació i de la protecció de dades personals.

Els canals de comunicació seran preferiblement electrònics, amb les degudes garanties de
seguretat.
L’Adjudicatari lliurarà trimestralment, els informes de seguiment i els controls de seguretat indicats
en l’apartat 8.7.8.

14.4 Formació
L'adjudicatari haurà de mantenir permanentment informat i format al seu personal implicat en la
gestió dels sistemes i serveis contractats sobre les polítiques, procediments, normes i mesures
aplicables als mateixos. La incorporació i adscripció de qualsevol nou recurs a la gestió dels
sistemes i serveis contractats exigirà la seva conscienciació i formació prèvia sobre tot això. Així
mateix, l’adjudicatari es compromet a organitzar, preparar i impartir un programa formatiu inicial
(Pla de Formació) i un altre diari quan es requereixi, sobre l'ús dels sistemes i serveis contractats
tant al seu propi personal com al de l’Ajuntament.

14.5 Document de seguretat vers les dades de caràcter personal
L'adjudicatari disposarà d'un document de seguretat que ha de contenir la identificació dels fitxers o
tractaments que es facin en concepte d'encarregat, amb referència expressa al contracte o
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document que reguli les condicions de l’encàrrec, així com de la identificació del responsable
(Ajuntament d’Amposta) i del període de vigència d’aquest.
Aquesta obligació de l'adjudicatari no suposa delegació de l’Ajuntament per a portar el document de
seguretat d'aquesta en relació amb els fitxers i tractaments afectats per la prestació del servei.
El document de seguretat de l'adjudicatari s'ajustarà en el seu contingut i previsions al que disposi la
norma vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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LOT 2 – Oficina tècnica de Transformació Digital

15 LOT 2. OFICINA TÈCNICA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La digitalització de l’Administració suposa no sols la transformació dels serveis oferts per mitjans
electrònics, utilitzant les capacitats que ofereixen les TIC, sinó que aposta pel redisseny integral dels
processos i serveis actuals de l’Administració, permetent nous models de relació amb els ciutadans,
empreses i entre organismes públics, facilitant la prestació de serveis innovadors que no serien
realitzables sense un necessari canvi cultural.
Per a assumir aquests canvis, es requereix d’una estratègia que permeti tenir un marc comú de
referència per a la coordinació i implicació de tots els actors i recursos de l’Ajuntament en el procés
de la seva transformació digital.
En aquest marc de referència, s’estableixen com a principis i objectius:


Orientació al ciutadà del servei. Unitat i visió integral. Col·laboració i aliances. Transparència i
Innovació.



Increment de la productivitat i eficàcia en el funcionament intern de l’Ajuntament.



El canal digital ha de ser el mitjà preferit pels ciutadans i empreses per a relacionar-se amb
l’Ajuntament.



Major eficiència en la prestació dels serveis TIC en el sí de l’administració.



Gestió corporativa intel·ligent del coneixement, la informació i les dades.

15.1 OBJECTE
L’objecte del present contracte, és la definició dels subministraments i serveis a realitzar, així com
les condicions tècniques a complir per l’adjudicatari en la funció d’Oficina de Transformació Digital,
endavant OTD, que permeti disposar de:


Oficina de gestió del projecte.



Serveis d’acompanyament i tutorització en la implantació que permeti adoptar un canvi cultural
vers el nou context digital a l’Ajuntament.



Nexe entre l’Ajuntament d’Amposta i l’adjudicatari del LOT 1 en tot allò referent a aspectes
tècnics dels serveis i seguiment de la implantació per a coordinar-se en la seva execució.

Essent l’objectiu del projecte del LOT 1 bàsicament un projecte de transformació de model
tecnològic, és voluntat del present LOT 2 aconseguir la gestió i coordinació del projecte a la vegada
que assolir un canvi cultural.
Els objectius principals son:
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Direcció, supervisió i seguiment de les activitats associades al projecte del LOT 1 d’aquest
contracte.



Generació d’informes de gestió, actualització de la planificació, organització de reunions i
coordinació entre els responsables de l’Ajuntament d’Amposta i l’adjudicatari del LOT1 durant el
procés d’implantació, posada en servei i transferència a explotació del nou sistema.



Contribuir a la transformació digital de l’Ajuntament mitjançant transferència de:
o

Coneixements específics i pràctics sobre el context de l’administració digital.

o

Coneixements en l’àmbit normatiu i establir una visió i cultura innovadora en la prestació
dels serveis públics.

o

L’obertura dels governs, transparència, participació i retiment de comptes.

o

La simplificació, agilitat i reducció de càrregues administratives en els seus procediments i
serveis: La simplificació administrativa, mètodes i tècniques i acompanyament en la
simplificació dels processos de l’Ajuntament per a assolir uns serveis públics més proactius,
àgils i eficients.

o

Les competències i habilitats de les persones vers el nou context digital ajudant en nous
mètodes de treball i col·laboració i adopció de metodologies àgils, tant per al disseny com
per a la implementació dels serveis públics.

15.2 ABAST
De manera no exhaustiva, l’abast d’aquesta contractació es centra en:


Activitats associades, típicament a una PMO (Project Management Office) en projecte
d’implantació de sistemes d’informació. La direcció, supervisió i seguiment de les activitats
associades al projecte i alineades amb el projecte i objecte del LOT 1 d’aquesta contractació.



Analitzar, calendaritzar i prioritzar les iniciatives que conformin el pla d’execució, com a pas previ
segons el marc de referència explicitat en l’apartat d’introducció del present plec tècnic.



Executar les iniciatives i que tinguin impacte transformador i que permetin adoptar un canvi
cultural vers els nous paradigmes de la gestió, transformació digital i govern obert.
o

Informació, formació, gestió del canvi, comunicació, acompanyament i tutorització a
l’Ajuntament.

o

Noves competències i habilitats vers el context digital així com del procediment
administratiu.



Assignar els recursos humans i materials necessaris per a portar-ho a terme.



La generació dels informes de gestió, actualització de la planificació, organització de reunions,
coordinació amb els responsables de l’Ajuntament.

En general, totes aquelles activitats associades que no es quedin únicament a nivell de propostes o
intencions o únicament servei de suport, sinó que s’executin per i amb les persones de l’Ajuntament
colze a colze per a assolir l’execució del projecte i un canvi cultural real.
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15.3 MODEL DE RELACIÓ
L’OTD es configura com un complement a l’equip de professionals de l’Ajuntament per tal de portar
a terme satisfactòriament el desenvolupament del projecte.
L'adjudicatari prioritzarà la realització del servei des de les seves dependències, sempre que això no
suposi demora en el pla previst o impacti en la qualitat del servei realitzat. L’Ajuntament facilitarà els
codis d’accés per a realitzar connexions segures (VPN) des dels equips informàtics de l’adjudicatari
als sistemes servidors existents a l’Ajuntament. Per raons de seguretat no es podran realitzar altres
connexions a nivell de xarxa informàtica del proveïdor contra els equips de l’Ajuntament diferents a
les VPN, excepte en aquells casos en que resulti ineludible.
D’altra banda i en els casos en que sigui precís i/o recomanable i pels casos d’execució de sessions
de tutorització, informatives i formatives, l’adjudicatari haurà de realitzar accions en les pròpies
dependències de l’Ajuntament.

15.4 DESCRIPCIÓ I CONDICIONS DEL SERVEI
15.4.1 Perfils professionals, funcions i responsabilitats
El licitador ha d’explicar en la seva memòria tècnica, la dotació de recursos per a la prestació del
servei requerit, tipologia, perfils, etc., per a realitzar les diferents tasques descrites en aquest
document.
Atès l’impacte i la criticitat del projecte de canvi, la proposta de serveis ha d’incloure, com a mínim,
els perfils professionals que es descriuen tot seguit, sense que això no suposi la col·laboració, si
s’escau, d’altres professionals en funció de les tasques que es requereixin.
15.4.1.1 Director/a projecte
Algunes de les funcions principals que haurà de dur a terme són:


Suport a l’Ajuntament en la implantació del sistema objecte del LOT1 d’aquest contracte.



Vetllar per la defensa dels interessos de l’Ajuntament.



Coordinar les parts interessades per a la consecució dels objectius i fites establertes.



Seguiment i actualització del pla de projecte.



Gestió dels riscs i de les actuacions preventives associades.



Assessorar a l’Ajuntament en aspectes tècnics i funcionals vinculats al projecte.



Altres en l’àmbit de les funcions que li siguin encomanades.
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Com a criteri general, aquesta posició reportarà a la Comissió de l’Ajuntament i actuarà com una
extensió d’aquesta, però amb autonomia suficient per a proposar les accions que es considerin
adients.
Es requereix com a mínim 200 hores –en cas de millora, indicar-ho al sobre de criteris automàtics i
no ha de constar a la memòria tècnica15.4.1.2 Consultors/es especialistes per àmbits funcionals
Caldrà comptar amb persones, expertes en els diferents àmbits funcionals que composen la
solució del LOT 1, de forma específica en els components identificats en el seu apartat 9, on les
seves funcions principals seran:


Suport i assessorament al personal tècnic de l’Ajuntament per cada àmbit funcional vinculat
al LOT1 per a acompanyar en la implantació.



Gestió dels riscs i de les actuacions preventives associades.



Proposar i optimitzar pràctiques i mètodes de treball del personal municipal que permeti
adaptar-se al nou context d’administració digital.



Impartir sessions d’acompanyament, informació i formació en el context de cada component
de la solució a implantar en administració electrònica i govern obert:
o

Reforç normatiu que permeti adoptar i/o reforçar coneixements amb la norma en l’àmbit
de l’administració digital, àgil i proactiva. Identificació de punts clau així com establir
mecanismes que ajudin en la producció àgil i proactiva de serveis públics.

o

Visió data cèntrica de la corporació i la interoperabilitat entre administracions públiques
així com la ciutadania, afavorint la reutilització de la informació, tant verticalment com
horitzontalment així com l’alineació vers el nou paradigma de govern obert.

o

Mètodes de treball en entorns digitals i específics del sector públic.

o

Formar i acompanyar en metodologia de simplificació administrativa; reducció de
càrregues administratives promovent el principi d’una sola vegada. Es requereix establir,
col·laborar i acompanyar en la simplificació administrativa al personal.

Es requereix com a mínim 160 hores -en cas de millora, indicar-ho al sobre de criteris automàtics i
no ha de constar a la memòria tècnica15.4.1.3 Tècnic de processos
Algunes de les funcions principals que se li encomanen són:


Suport en la implantació de processos de tramitació en el nou sistema d’informació.



Automatització de procediments.



Optimització de configuracions.



Proves i validacions dels resultats.



Suport i acompanyament que permeti obtenir la simplificació i agilitat en els processos.
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Altres que li siguin encomanades en l’àmbit de les seves competències.

Es requereix com a mínim 90 hores -en cas de millora, indicar-ho al sobre de criteris automàtics i
no ha de constar a la memòria tècnica15.4.1.4 Formador/a
Intervindrà en el procés d’informació i formació, tant al personal de l’Ajuntament com a la
ciutadania en aquelles activitats de promoció i difusió dels serveis públics electrònics.
El procés de canvi cal que sigui concebut per i amb el ciutadà i per tant és imprescindible
aconseguir una penetració i ús dels serveis públics electrònics per part de la ciutadania i per tant,
cal:


Realitzar tallers a empleats públics i a la ciutadania que permetin una adopció dels serveis
electrònics que es posaran a disposició, segons LOT1, dels quals s’enumeren a tall d’exemple,
identitat digital, informació i serveis de seu electrònica, tauler electrònic, notificació
electrònica, catàleg de tràmits, etc.



Serveis d’informació personalitzada i tràmits directes mitjançant carpeta ciutadà/empresa,
proveïdor, contribuent, etc.



Serveis de tramitació i presentació de sol·licituds al registre electrònic.



Entre d’altres que es considerin oportuns.

Caldrà que es tinguin en compte els diferents perfils personals i professionals als quals vagin
dirigits els tallers, de forma que aportin casos d’ús pràctics i es planificarà en el temps de manera
que s’alineï amb la posada en marxa dels serveis públics electrònics del LOT 1. Així mateix, es
realitzaran dues sessions per a cada servei/col·lectiu durant la durada del contracte.
Es requereix com a mínim 60 hores a repartir en diferents sessions i tallers a empleats
municipals així com a ciutadania, que el licitador podrà millorar. -en cas de millora, indicar-ho
al sobre de criteris automàtics i no ha de constar a la memòria tècnica15.4.1.5 Assistent/a de suport
Actuarà com un suport tècnic en tot allò referent a:


Organització i preparació de reunions, convocatòries, documentació tècnica, logística, etc.



Elaboració i actualització de la documentació funcional i tècnica.



Actualització i seguiment de la planificació.



Elaboració de guies i manuals.



Organització de calendaris i recursos per a les sessions de formació.



Altres associades en l’àmbit d’una PMO associada a la implantació d’un sistema d’Informació.
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S’ha estimat una dedicació aproximada de 75 hores.

15.4.2 Equip humà
La prestació dels serveis ha de poder ser proporcionada en la seva totalitat amb els recursos
humans propis de l’adjudicatari (o subcontractistes autoritzats) amb la qualificació necessària i
adequada per a la prestació del servei.
Els mitjans personals necessaris per a la prestació dels serveis anteriorment indicats, han de ser els
adequats per a realitzar amb garantia la transformació requerida i han de mostrar les habilitats
necessàries per tal d’integrar-se en un equip, entre les quals es podrien determinar a efectes
enunciatius:


Professionalitat, bona actitud i respecte per la feina realitzada pels demés.



Destresa comunicativa e interpersonal.



Capacitat de treballar en equip.



Habilitat per a identificar, analitzar i resoldre problemes.



Capacitat de treball sota pressió.



Coneixement tecnològic i de negoci en l’entorn de l’administració local.

En cas que es produeixi qualsevol modificació en la composició de l’equip de treball, l’adjudicatari
haurà de garantir que la persona que es proposi en substitució, acrediti com a mínim el mateix
coneixement i experiència que la persona sortint. A més, caldrà reservar un nombre d’hores de
feina suficients per a garantir l’adequada transferència de coneixement entre el membre de l’equip
sortint i l’entrant.
L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la substitució d’alguna de les persones dels perfils que
l’adjudicatari hagi incorporat al projecte, davant de possibles mancances de coneixement,
incompliment de tasques i/o fites, absències, etc. Qualsevol que l’Ajuntament consideri degudament
justificada i que l’adjudicatari haurà de substituir.

15.4.3 Horaris
El servei s’haurà de prestar d’acord als col·lectius als que es destinin les activitats:


Personal de l’Ajuntament, amb els horaris de l’Ajuntament d’Amposta subjectes a la distribució
de la jornada laboral del personal de l’Ajuntament, podent garantir únicament entre les 8:00h a
les 15:00h, de dilluns a divendres.



Ciutadania, aquells que el licitador consideri oportuns i que caldrà que es detalli en la
memòria tècnica, segons:
o

Tallers a impartir per als perfils, jornades, durada, etc. que permetin assolir el màxim
impacte vers l’ús i relacions pels canals digitals.
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o

Suport remot en atenció, suport i acompanyament a la ciutadania en l’ús dels serveis
electrònics.

A petició de l’Ajuntament, es podria demanar la realització d’algunes tasques fora de l’horari de dies
laborables per tal de garantir el correcte desenvolupament del servei.
Si durant l’execució del contracte, l’Ajuntament d’Amposta o l’adjudicatari detecten la necessitat de
modificar l’horari de servei d’algun dels serveis descrits, l’Ajuntament i l’adjudicatari consensuaran
de forma conjunta la modificació, essent l’Ajuntament d’Amposta qui finalment designi l’horari de
prestació que s’adeqüi a les necessitats pròpies i de la ciutadania que no perjudiquin de forma
excessiva a l’adjudicatari.

15.4.4 Utilització d’eines tecnològiques
Com a criteri general, correrà a càrrec de l’adjudicatari el cost econòmic de l’ús de llicències de
programari que requereixi per a la realització del servei així com les adaptacions i configuracions
necessàries per a la seva correcta operació.

15.4.5 Disponibilitat del personal tècnic
L’Ajuntament d’Amposta, disposa d’una Comissió amb la que s’establiran les tasques de seguiment,
control i supervisió del projecte i es designaran els responsables tècnics i funcionals que assumiran
les coordinacions ajuntament-adjudicatari en cadascun dels àmbits d’impacte del present projecte.
En qualsevol cas la Comissió és l’òrgan principal pel que fa a la presa de decisions, validació de les
fites d’acompliment i dels resultats obtinguts.
Així mateix l’Ajuntament s’ocuparà també de donar resposta a les necessitats de l’adjudicatari per a:


Organitzar reunions amb les persones responsables de les àrees i departaments de
l’Ajuntament.



Proveir la informació i el suport logístic necessari per a l’execució de les iniciatives.



Nomenar un responsable del projecte per a l’Ajuntament.

15.4.6 Proactivitat
L’adjudicatari haurà de vetllar per la correcta prestació del servei, així com afavorir aquelles
actuacions proactives en favor de la minimització del nombre d’incidències i, en general, de l’òptima
prestació del servei.
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15.4.7 Propietat intel·lectual
Tots els documents elaborats per l’adjudicatari com a conseqüència de l’execució d’aquest projecte
seran propietat de l’Ajuntament d’Amposta.

15.4.8 Confidencialitat
No es podrà transferir cap informació sobre les tasques realitzades a persones o entitats no
explícitament identificats i amb el consentiment de l’Ajuntament d’Amposta.

15.5 PLA I TERMINI D’EXECUCIÓ
Els serveis inclosos en aquest LOT 2 tindran una durada alineada al termini d’implantació i posada
en servei del sistema objecte del projecte del LOT1 que permeti garantir un suport en la transició
del servei, amb un màxim de 24 mesos des de la signatura del contracte.
L'Ajuntament es reserva el dret a modificar el calendari proposat per l'adjudicatari dins del termini
màxim.

15.5.1 Fase d’anàlisi
Existirà una fase zero a l’inici del projecte en la que l’adjudicatari haurà de realitzar l’anàlisi i
disseny tècnic que permeti determinar l’abast, tot tenint en compte allò expressat vers la
coordinació amb l’adjudicatari del LOT 1.
Així mateix, caldrà la presentació del projecte a l’Ajuntament, previ inici de la fase d’execució.
No es podrà considerar finalitzada fins que no hi hagi una revisió formal de la proposta de serveis a
executar, amb les persones que determini l’Ajuntament.
Aquesta fase, cal que estigui executada i lliurada en el termini màxim de 30 dies naturals.

15.5.2 Fase d’execució
La realització del servei no suposa, en cap cas, una dedicació fixa setmanal o mensual, i caldrà que
l’adjudicatari s’adapti al pla d’implantació que s’hagi determinat per al projecte resultant del LOT1,
pel qual caldrà preveure i establir mecanismes de comunicació i coordinació.
Aquesta fase, serà executada des de l’acceptació de la fase d’anàlisi fins a la durada màxima de 24
mesos del contracte.

16 ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS)
La qualitat dels serveis durant la durada del contracte, es controlarà mitjançant els indicadors de
seguiment del projecte.
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L’adjudicatari es compromet a complir els Acords de nivell de servei (ANS) en els terminis establerts
en el present plec. El responsable del contracte o persones en qui l’Ajuntament pugui delegar
aquesta activitat, supervisaran el compliment dels ANS.
L’incompliment dels ANS donarà lloc a la imposició de les penalitzacions.

16.1 ANS relatius a l’organització i implantació del projecte
Aquells que afecten a la correcta organització per a l’inici i execució del projecte:


Lliurament informe fase d’anàlisi (pla de projecte), des de la reunió d’inici del projecte i la
presa de requeriments i l’establiment del calendari definitiu, màxim 30 dies naturals.



Disponibilitat de mitjans personals, atès que la disponibilitat dels membres de l’equip de
projecte per a presentar-se a les dependències de l’Ajuntament quan siguin requerits, no ha de
ser superior a 48 hores. Es considera incompliment per cada hora de retràs.



Penalitzacions, en cas d’incompliment de les fases i terminis d’execució establerts, imputables
a l’adjudicatari, l’Ajuntament podrà optar per:
o

Penalitzar a l’adjudicatari amb una quantitat equivalent al 5% del valor anual del contracte,
per cada mes de retard, sobre el calendari acordat en la fase d’anàlisi.

o

Superats 6 mesos per fase i termini, l’Ajuntament pot considerar-ho falta molt greu i motiu
de resolució del contracte.

o

Resoldre el contracte, reclamant danys i perjudicis.

16.2 Informes de control i seguiment del servei
Tots els indicadors d’ANS mesuren desviaments sobre activitats planificades i realitzades, tant per a
la implantació del projecte com per als serveis associats.


El licitador lliurarà de forma trimestral un seguit d’informes de seguiment dels serveis i
compliment dels ANS, realitzant una reunió «in situ» amb els tècnics municipals per a analitzar
aquest període i els informes entregats.



La data límit de presentació dels informes serà el dia 5 del mes posterior al compliment del
segon mes, i si és festiu, l'endemà laborable.



No es podran emetre ni s’acceptaran factures per part de l’Ajuntament, mentre no s’hagin
presentat els informes de seguiment i la reunió corresponent.



Addicionalment i sota demanda per part dels tècnics municipals, es podran demanar nous
informes orientats a realitzar un control, seguiment i millora de la gestió dels serveis de suport i
manteniment.



Els aspectes a incloure com a mínim en els informes mensuals són informe de seguiment,
incidències, peticions i actuacions correctives realitzades i compliment dels ANS:
o

% d’acompliment de les fites especificades per activitats planificades, que estiguin
associades al projecte.
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o

Incidències durant el període així com resolució.

o

Iniciatives mensuals orientades a la millora contínua, que seran realitzades en el pròxim
període.

o

% de documentació completada i lliurament del període.

El responsable d’Informàtica i telecomunicacions
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