Informe núm.: 21/2019
Assumpte: Informe justificatiu sobre la contractació dels serveis i subministraments
necessaris par a implantar i mantenir un sistema de registre, gestió i tramitació d’expedients
per a l’Ajuntament del Vendrell
Document signat per: Tècnica municipal Immaculada Montserrat Carné

INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la definició dels subministraments i serveis a realitzar, així com les
condicions tècniques a complir per l’adjudicatari en la realització del “SUBMINISTRAMENT,
IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA DE REGISTRE, GESTIÓ I TRAMITACIÓ
D’EXPEDIENTS”.

L’abast d’aquesta contractació es centra en:

a) Subministrament, instal·lació, configuració, integració, proves i posada en servei d’un
sistema d’informació per al registre, gestió i tramitació d’expedients digitals.
b) Migració al nou sistema de gestió de les dades existents tant a l’actual gestor
d’expedients com al sistema de gestió de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament.
c) Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de tots els elements del sistema durant el
període de vigència del contracte.
d) Formació al personal usuari i administrador del sistema.

Codis CPV:

72268000 -1 Serveis de subministrament de software
72212311 - 2 Serveis de desenvolupament de software de gestió de documents
72212900 - 8 Serveis de desenvolupament de software i sistemes informàtics diversos
72267100 - 0 Manteniment de software de tecnologia de la informació
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Divisió en lots
Les prestacions compreses en l’objecte del contracte executades de forma separada
sofreixen menyscapte o detriment, degut a que el projecte per a la implantació del nou
sistema de gestió d’expedients electrònics, que inclou, el subministrament de programari de
Registre, Expedients, Notificacions, Signatura Electrònica, integracions amb el Consorci
AOC, entre d’altres, així com els serveis d’instal·lació, configuració, migració, formació,
posada en servei i manteniment es considera que, donada la complexitat de les integracions
entre els mòduls esmentats, recomana la no divisió en lots ja que dificultaria de forma
extrema la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic. Concretament, una
deficient instal·lació i implantació dels diferents mòduls enumerats implicaria la impossibilitat,
per part de l’organització, de poder gestionar-se eficientment, de poder comunicar-se amb
les diverses eines externes utilitzades, així com la potencial pèrdua d’informació i
documentació durant els processos de migració associats a la posada en marxa dels
mateixos.

Alhora, es considera que la divisió de lots incorreria en el risc per a la correcta execució del
contracte degut a la naturalesa d’aquest, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de
les prestacions de subministrament dels programaris necessaris amb la necessària tasca
d’implantació dels mateixos mitjançant la formació corresponent del personal de
l’ajuntament. Aquestes dues tasques, en el cas de no coordinar-se o de dur-se a terme de
forma incorrecta o incomplerta comportaria la manca d’assoliment de les potencialitats del
nou programari, així com la desorientació i el descontrol de l’organització en la realització de
la tasca administrativa que va associada a la falta d’utilització de les eines facilitades o, en el
pitjor dels casos, la convivència de dos formats de treball (electrònic i analògic) en la
mateixa organització.

Així mateix, les prestacions compreses en l’objecte del contracte executades de forma
separada es consideren inseparables o imprescindibles de manera conjunta degut a que, els
programes utilitzats en la seva gran majoria solen ser objecte de protecció per la Llei de
Propietat Intel·lectual fet que dificulta o, fins i tot, impedeix el manteniment i actualització
dels mateixos per part d’altres empreses que no siguin les seves autores i, en conseqüència,
la seva divisió en lots. En cas contrari, s’estaria obligant a les empreses a infringir la
normativa de propietat intel·lectual i de competència deslleial.
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Idoneïtat del objecte del contracte

L’Ajuntament del Vendrell vol apostar ferma i decididament per l’ús de les tecnologies de la
informació i comunicació com a palanca de valor per a la transformació i optimització de la
pròpia organització interna i, per extensió, per a la millora dels serveis que presta a la
ciutadania.

En el cas de la present contractació, es precisa implantar una plataforma de gestió que
permeti l’automatització total de la gestió electrònica d’expedients de la corporació, garantint
l’adequació al nou marc legal que fixa la llei 39/2015 i 40/2015, en tot el relacionat amb el
procediment administratiu comú i l’administració electrònica en general.
Necessitat de l’objecte del contracte

L’obligació des de l’any 2007 a facilitar la relació per mitjans electrònics als ciutadans,
entitats i empreses, les normes en matèria de seguretat i interoperabilitat definides en els
respectius Esquemes Nacionals (ENS i ENI) i, finalment, els requeriments ineludibles de les
lleis 39/2015 i 40/2015, identifiquen clarament la necessitat de disposar de les eines i serveis
adequats per complir amb aquestes obligacions normatives i assolir la transformació digital a
la nostra organització i per part dels nostres treballadors.

A més a més, d’acord amb el que estableix l’article 157 de la llei 40/2015, les
Administracions Públiques resten obligades a posar a disposició de qualsevol altra
Administració les aplicacions que hagi desenvolupat a través dels seus propis mitjans o que
hagi contractat i de les quals sigui titular dels drets de propietat intel·lectual. En aquest
sentit, les Administracions públiques, d’acord amb l’apartat tercer d’aquest article, abans
d’adquirir, desenvolupar o mantenir una aplicació, hauran de consultar en el directori general
d’aplicacions, depenent de l’Administració General de l’Estat, si existeixen solucions
disponibles que es puguin reutilitzar i que puguin satisfer les necessitats que es pretenen
cobrir, sempre que els requisits tecnològics d’interoperabilitat i seguretat ho permetin.

Així doncs, l’estratègia definida en el model de governança de les TIC de l’Administració
General de l’Estat aprovada mitjançant Real Decreto 804/2014, de 19 de setembre, indica,
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com a un dels seus objectius prioritaris el “Racionalizar el uso de los recursos informáticos
de forma que se consiga una mayor eficiencia, proporcionando un ahorro sustancial de
costes de todo tipo, y en especial en el resto de la actividad administrativa, como
consecuencia de una mayor homogeneidad y simplicidad mediante el uso de herramientas
comunes y servicios compartidos, objetivo de especial interés en un contexto de limitación
presupuestaria”.

Donant compliment a aquest precepte de la llei 40/2015, s’ha comprovat el Centre de
Transferència de Tecnologia (CTT) de l’Administració General de l’Estat i, havent corroborat
que, tot i que diversos dels serveis associats a l’objecte del contracte queden inclosos en el
llistat dels serveis que es declaren compartits segons l’article 10 del citat Reial Decret, i que
ja s’estan utilitzant, en el CTT no existeix una aplicació/solució tecnològica reutilitzable
operativa de forma total que respongui a les necessitats definides a l’objecte d’aquest
contracte (serveis i subministraments necessaris par a implantar i mantenir un sistema de
registre, gestió i tramitació d’expedients). Això és així perquè cap de les potencials solucions
del CTT compleix amb els requeriments d'integració interns (comptabilitat, padró,
gestió tributària i recaptació amb Base) ni externs d’adaptació amb el Consorci
AOC, i en cap cas, aquestes solucions incorporen el procés d'implantació i
acompanyament absolutament necessaris, així com tampoc aporten garanties i/o
experiència relativa a les migracions que s'exigeixen en el PPT.

Insuficiència de mitjans

PRIMER. Insuficiència de mitjans personals:
Actualment l’Ajuntament del Vendrell no té els recursos humans necessaris per poder
plantejar-se el desenvolupament d’un aplicatiu que permeti donar cobertura a les necessitats
associades a la implantació de l’administració electrònica. Aquesta situació es posa de
manifest amb l’actual càrrega de treball del departament informàtic, totalment dedicat a la
gestió del dia a dia de les necessitats en aquest àmbit, que no permet plantejar-se un
projecte d’aquest tipus de forma interna.
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Per dur a terme un projecte d’aquest tipus internament caldria poder comptar amb un equip
d’enginyers informàtics a total disposició, acompanyats amb un mínim de consultors
implantadors que poguessin fer-se càrrec d’un procés d’aquestes característiques.

Com a tasques accessòries caldria contractar les següents:
•

La tasca de desplegament i configuració del producte en els entorns informàtics de
l’Ajuntament. Aquesta és una tasca que requereix un coneixement exhaustiu del
producte que es desplega i de les particularitats de la seva configuració. L’experiència en
projectes anteriors com s’hagi fet el mateix desplegament i integracions similars és
cabdal per a l’èxit d’aquesta tasca i per tant ha de ser encomanada a personal amb
aquesta experiència específica, que podrà proporcionar l’empresa que desenvolupa i
distribueix el producte.

•

La tasca de formació sobre l’ús de l’eina: Aquesta és una tasca que també requereix un
coneixement molt específic del producte, experiència en la formació sobre la seva
utilització i en la identificació dels aspectes habitualment més problemàtics. Per a la
realització d’aquesta tasca és imprescindible comptar amb recursos proporcionats per
l’empresa fabricant, amb experiència en el mateix tipus de projectes.

En la l’actual Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament del Vendrell no consta les places
corresponents de personal municipal per atendre les funcions que requereix aquest servei.
Donada la tipologia del servei que es planteja, la durada del mateix, així com els perfils
específics necessaris per dur-ho a terme, es descarta qualsevol opció associada a la
contracció de personal.

Així mateix, la intensitat i el volum de tasques que caldria dur a terme en un procés
d’implantació de l’administració electrònica, afectant a tota l’organització de l’entitat, fan del
tot inassumible compatibilitzar les tasques diàries amb la realització, amb recursos interns,
d’un projecte d’aquestes característiques.
SEGON. Insuficiència de mitjans materials:
El principal contingut del projecte és el subministrament d’un aplicatiu de tramitació i gestió
d’expedients electrònics. L’aplicatiu informàtic que es proposa adquirir requereix la inversió
d’un volum d’hores d’especificació, desenvolupament, testeig i evolució que en cap cas pot
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assumir l’Ajuntament amb els recursos disponibles. Els productes que existeixen en el
mercat aporten l’avantatge que el cost de desenvolupament es dilueix al compartir-se entre
totes les organitzacions que contracten aquest tipus de producte.

L’única tasca que podria dur a terme el personal de l’ajuntament és el de la formació interna
dels propis usuaris, creant grups de formadors, la qual cosa faria endarrerir la posada en
marxa del projecte. Donades les circumstàncies en que ja han entrat en vigor les lleis
39/2015 i 40/2015, a les que aquest projecte pretén donar cobertura, així com la Llei 9/2017
de Contractes del Sector Públic, informo que no és recomanable intentar assumir parts del
projecte amb recursos propis.

Finalment, respecte a a la tasca de manteniment i suport, l’Ajuntament assumirà amb
recursos propis el suport de primer nivell en l’ús de l’eina, un cop superada la fase de
formació. Malgrat això, totes les tasques de manteniment relacionades amb l’evolució del
producte, la resolució de defectes en l’implantació i la solució de dubtes que vagin més enllà
del primer nivell d’atenció, requereix de nou de coneixement específic que només podrà
oferir el fabricant.
Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació en el temps de durada del contracte és de 163.080,00 euros
exclòs IVA) i de 197.326,80 euros (IVA inclòs)

S'entén que el pressuposat base de licitació per a cadascun dels lots, s’adequa als preus del
mercat sobre la base de les següents consideracions:

1. Cost d’adquisició de nous mòduls funcionals per a complir amb el marc normatiu exposat
a la resta de informes justificatius. Els preus s’han definit atenent a les consultes dels
preus de mercat que tenen publicats les principals empreses que operen en aquest
sector i s’han ajustat d’acord a les necessitats i els requeriments tècnics de l’Ajuntament
definits en el PPT.

2. Cost dels serveis d’implantació del projecte: direcció i coordinació del projecte,
assessorament en la gestió del canvi tecnològic, instal·lació i validació dels nous mòduls
contractats, canvi de versió del Gestor d’Expedients actual a la nova versió, integracions,
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migració de dades i de documents i expedients, formació, assistència i acompanyament
per posar el projecte en marxa a nivell tecnològic.

3. Cost del manteniment correctiu i evolutiu dels nous mòduls a adquirir. Aquests costos
s’han calculat d’acord amb els preus de mercat que tenen publicats els principals
operadors al respecte, i tenint en compte totes les prestacions en relació al manteniment
que es detallen en el Plec de Prescripcions Tècniques, entre les quals s’inclouen les
adaptacions als canvis normatius que es puguin produir.

Noves
llicències
1a FASE: Migració al nou Gestor d'Expedients
Inclou les eines necessàries per a:
Modelar processos oberts
Definir procediments administratius
Registre d’entrada i sortida
Gestió expedients administratius
Gestió d’òrgans col·legiats
Catàleg de serveis
Carpeta ciutadana
Gestió notificacions (paper/electròniques)
Gestor de documents
Portasignatures
Signatura electrònica al mòbil i dispositius anàlegs
Carpeta o àmbit del regidor
Integracions via WebServices amb serveis del Consorci AOC
2a FASE: Integracions amb la comptabilitat

Serveis

Royaltis
actualitzacions
2n, 3r i 4t any

24.000,00€ 62.000,00€

4.320,00€

9.000,00€

9.000,00€

1.620,00€

19.000,00€ 12.000,00€

3.420,00€

Inclou les eines necessàries per:
Integrar-se amb el nucli de dades de l'ajuntament
Integrar-se amb els diferents registres existents
3a FASE: Contractació electrònica
Inclou les eines necessàries per integrar-se
WebServices amb:
PSCP de l'AOC
Portal de licitació electrònica
Procediments
de
contractació
menor
Procediments de contractació administrativa comuna
TOTAL 3 FASES

via

52.000,00€ 83.000,00€

9.360,00€
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El cost total de les tres fases és de (9.360,00 x 3) + 52.000 + 83.000 = 163.080,00 €
(197.326,80 € IVA Inclòs)
A aquest efecte, el pressupostat base de licitació es desglossa en els següents conceptes:

COSTOS DIRECTES
Salaris personal
Seguretat Social (29,9%)
Llicències programari
Llicències actualització
TOTAL (Costos directes)

50.477,29
15.092,71
41.080,00
22.183,20
128.833,20

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el conveni laboral
d'aplicació és el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de
mercado y de la opinión pública amb (codi de conveni: 99001355011983) segons Resolució
de 22 de febrer de 2018 de la Dirección General de Empleo i publicat al BOE de 6 de març
de 2018, sec. III, pàg. 26951 i ss. Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui
d’aplicació.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de treballadors/es amb les següents
categories professionals i número de persones.

Taula de salaris adaptada segons conveni laboral i necessitats del projecte :
Àrea
activitat

Grup

Nivell

Salari total

3
3
3
3

A
B
C
C

I
I
I
II

25.000,00*
24.250,00*
22.993,74*
21.500,00*

Salari
hores
14,88 €/h*
14,43 €/h*
13,69 €/h*
12,80 €/h*

Núm
Treballadors
1
1
1
1

*Salari sobre conveni sense millores afegides

Les despeses generals (15%) i el benefici industrial (6%) que han de quedar recollits en la
proposta, són percentatges proposats fent servir com a referència l’article 131.1 del Reial
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Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
COSTOS INDIRECTES
Despeses Generals
Benefici industrial
TOTAL (Costos indirectes)

24.462,00
9.784,80
34.246,80

Es preveu la possibilitat de l’existència dels següents costos eventuals associats al projecte:

COSTOS EVENTUALS
Modificacions (20%)
TOTAL (Costos Eventuals)

32.616,00
32.616,00

El valor estimat del contracte és d’un total de 195.696,00 euros (IVA exclòs).
Mètode de càlcul emprat és el següent:
VALOR ESTIMAT CONTRACTE
Salaris personal
Seguretat Social (29,9%)
Llicències programari
Llicències actualització
Despeses Generals
Benefici industrial
Modificacions (20%)
TOTAL (VEC)

50.477,29
15.092,71
41.080,00
22.183,20
24.462,00
9.784,80
32.616,00
195.696,00
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Valor estimat de les prestacions del contracte:
D’acord amb el que estableix l’article 18 LCSP per a determinar el règim jurídic
aplicable als contractes mixts que comprenguin prestacions pròpies de contractes
de subministraments o serveis es tindrà en compte el caràcter de la prestació
principal. En aquest sentit, el valor estimat de cada prestació és el següent:

SUBMINISTRAMENTS
Concepte
Noves llicències

SERVEIS

Import
52.000,00 €

Concepte

Import

Serveis

83.000,00 €

Royaltis actualitzacions

28.080,00 €
111.080,00 €

TOTAL

52.000 €

TOTAL

Percentatge sobre el total

31,89 %

Percentatge sobre el total

68,11 %

En aquest contracte cal considerar els serveis com la prestació principal.

Aplicacions pressupostàries

0316 92020 64100 S. INFORMACIÓ DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES
0316 92020 22799 S. INFORMACIÓ ALTRES TREBALLS REALITZATS
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Termini i Lloc d’Execució del contracte

La durada del contracte serà d’un total de 4 anys.
Durant els dos primers anys es realitzarà la implantació de les 3 fases del projecte. I a partir
del segon any fins el el quart es realitzarà el manteniment i l’actualització de les noves
aplicacions.
Identificació de documents habilitant

Per a donar compliment a totes les obligacions del Reial Decret 3/2010 que
regula l'Esquema Nacional de Seguretat, s’exigirà que el licitador disposi de la
certificació de categoria ALTA d’acord amb el que estableix el Centro Criptológico
Nacional

(CCN).

Requisit

que

es

podrà

consultar

en

la

web:

https://www.ccn.cni.es/index.php/es/esquema-nacional-de-seguridadens/empresas-certificadas

Requisits de solvència

1) La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un dels
mitjans següents:

a) Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de
les ofertes per import igual o superior a una vegada el valor estimat del contracte, és a
dir, per una quantia de 195.696,00 euros.

El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hagués de trobar-se inscrit
en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que
hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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Dits mitjans de solvència econòmica i financera es justifiquen a fi d’evitar el risc de
resolució anticipada del contracte per declaració de concurs o insolvència del
contractista.
2) La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà
d'acreditar-se, pels mitjans següents:
a) Relació dels principals serveis realitzats per l’empresa en els últims 3 anys, de
igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, amb un import
anual acumulat, en l’any de major execució, igual o superior al 70% de l’anualitat mitja
del contracte, és a dir, per una quantia de: 34.246,80 €

Es demana un mínim de 2 projectes finalitzats, que s’acreditaran amb: certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic ,o, quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració del licitador
acompanyat dels documents obrants en el poder del mateix que acreditin la realització
de la prestació. Tant els certificats com els documents acreditatius hauran de detallar els
imports, les dates i els destinataris (públics o privats) dels serveis.

Aquest mitjà de solvència tècnica o professional es justifica a fi de garantir la viabilitat del
projecte

amb

l’experiència

contrastada

en

projectes

similars

(implantació

de

l’administració electrònica) donada la complexitat del projecte que l’Ajuntament del
Vendrell vol dur a terme.
b) Relació de les migracions realitzades per l’empresa, en els tres últims anys, cap al
sistema proposat pel licitador.

Es demana un mínim de 2 projectes realitzats amb una embergadura, cadascun d’ells,
similar o comparable a la realitat de l’Ajuntament del Vendrell, és a dir, realitzats en
municipis amb una població similar a la del Vendrell. (Es considerarà realitat comparble a
partir de 30.000 habitants)
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S’acreditaran amb: certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic ,o, quan el destinatari sigui un comprador
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant
una declaració del licitador acompanyat dels documents obrants en el poder del mateix
que acreditin la realització de la prestació.
c) Declaració del personal mínim que s’exigeix per a dur a terme els serveis objecte
d’aquest contacte que, al menys, seran un director de l’equip de treball i tres integrants
d’aquest equip que hauran de respondre, com a mínim, als següents perfils
convenientment acreditats mitjançant els corresponents TC2.

-

Tècnic (grau o llicenciatura) responsable en el procés de migració de dades

-

Tècnic (grau o llicenciatura) responsable

d’integració i parametrització del

projecte
-

Tècnic (grau o llicenciatura) responsable de la gestió del canvi tecnològic i
implantació de les eines

Els graus o llicenciatures que es valora necessaris pel desenvolupament d’aquestes
tasques són les d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria en Telecomunicacions i Enginyeria
técnica informàtica.

Aquest mitjà de solvència tècnica o professional es justifica a fi de garantir la capacitat i
l’experiència del personal a destinar a aquest projecte donada la complexitat del mateix i
de les valoracions realitzades, a nivell intern de l’Ajuntament, sobre el punt de partida del
projecte.
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Criteris d’adjudicació

L’oferta més avantatjosa per a l’ interès públic d’aquest contracte es determinarà sobre la
base d’una pluralitat de criteris de valoració, els quals tenen una ponderació màxim de 100
punts, a raó de:

Criteris amb
valoració
automàtica

Preu

45 punts

Sistema modular integrat

3 punts

Millores

9 punts
TOTAL: 57 Punts

Criteris
Subjectes a
Judici de
Valor

Requeriments Tècnics del sistema a implantar

25 punts

Formació i documentació relacionada amb el sistema a implantar

9 punts

Inclusió de mesures per al control de qualitat, detecció de resistències i
previsió de convivència de les dues realitats

9 punts

TOTAL: 43 Punts
Criteris amb valoració de forma automàtica (fins a 57 punts)
A. Criteri de preu (fins a 45 punts): Obtindrà 45 punts l’oferta més econòmica de les
presentades que es valoraran conforme a la següent fórmula:

Bi
Vi = _________________________ x Vmax
Max (Bs,Bmax)

Vmax: puntuació màxima a atorgar pel criteri preu. Aquesta serà de 45 punts.
Bs: Baixa significativa de un 3,5 % sobre el preu.
Vi: Puntuació o valoració atorgada a cada oferta.
Bmax: Baixa màxima d’entre les presentades a la licitació.
Bi: Baixa corresponent a cada oferta (i)
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Max (Bs, Bmax): Representa el valor màxim d’entre els dos indicats.
Aquesta formula és la que millor compleix amb els principis rectors de la contractació
pública d’acord amb el que s’estableix al informe 6/2014, de 3 de març, de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó. La finalitat
d’aquesta fórmula és el respecte a la proporcionalitat entre la puntuació atorgada i la baixa
en les ofertes presentades per cadascun dels licitadors, evitant així els efectes perversos
que s’ocasionarien quan havent-hi només lleus diferències entre les ofertes dels licitadors
s’atorguin puntuacions amb variacions importants.
B. Altres Criteris Objectius (fins a 12 punts)

B.1 Sistema modular integrat (fins a 3 punts).

Es valorarà que tots els components de la solució proposada treballin amb un model únic
de dades, tant pel que fa a la gestió de persones, del territori, dels expedients, com dels
documents associats. En aquest sentit, la puntuació serà la següent:

Que tingui un nucli únic de dades

1 punt

Que utilitzi el nucli de dades de l’ajuntament

1 punt

Que tingui un repositori únic de documents

1 punt

Aquest criteri es justifica per la necessitat que el sistema pugui actuar de forma directa i
amb totes les capacitats de gestió associades amb el mateix model de dades que ha de
permetre garantir la seva eficiència, facilitant l’accés a tota la documentació associada.
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B.3 Altres Millores (fins a 9 punts)

Disposar d’un quadre de comandament sobre els expedients (que permeti
consultar resultats i estadístiques d’ús de l’eina)

2 punts

Disposar d’una bústia de treball configurable en funció del rol d’usuari

2 punts

Disposar un gestor de tasques integrat amb el gestor d’expedients

1 punt

Disposar un calendari integrat dins del gestor d’expedients

1 punt

Poder georeferenciar els expedients per punts del territori diferents al
domicili de l’interessat principal de l’expedient

2 punts

Disponibilitat de poder consumir segells de temps diferents del de l’AOC

1 punt

La valoració econòmica de les millores es la següent:

Disposar d’un quadre de comandament sobre els expedients (que
permeti consultar resultats i estadístiques d’ús de l’eina)

2.000 €

Disposar d’una bústia de treball configurable en funció del rol d’usuari

1.200 €

Disposar un gestor de tasques integrat amb el gestor d’expedients

1.000 €

Disposar un calendari integrat dins del gestor d’expedients

1.000 €

Poder georeferenciar els expedients per punts del territori diferents al
domicili de l’interessat principal de l’expedient

1.300 €

Disponibilitat de poder consumir segells de temps diferents del de l’AOC.

1.000 €

TOTAL

7.500 €

Donat que el valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 195.696,00 euros
(IVA exclòs), i que les citades millores afecten a la durada íntegra del mateix, el valor
total del les millores (7.500 €) representa un 3,8% del mateix, definint-se aquest valor
com insuficient per distorsionar el preu de la licitació.
Aquestes millores com a criteri d’adjudicació es justifiquen de la manera següent:
•

Disposar d’un quadre de comandament sobre els expedients (que permeti consultar
resultats i estadístiques d’ús de l’eina) fet que facilita la presa de decisions a nivell tècnic
mitjançant l’explotació de les dades estadístiques del sistema.
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•

Disposar d’una bústia de treball configurable en funció del rol d’usuari que permeti
adaptar-se a les necessitats particulars dels diferents serveis de l’ajuntament.

•

Disposar un gestor de tasques integrat amb el gestor d’expedients que afavoreixi tant
l’eficiència com eviti la pèrdua d’informació en la gestió dels correus electrònics

•

Disposar un calendari integrat dins del gestor d’expedients que permeti millorar la
coordinació i l’organització de l’ajuntament.

•

La possibilitat de poder georeferenciar els expedients per punts del territori diferents al
domicili de l’interessat principal de l’expedient per tal que sigui possible explotar amb
exactitud les dades que generi el territori

•

La disponibilitat de poder consumir segells de temps diferents del de l’AOC que permeti
garantir el servei en escenaris de caiguda d’aquest servei.

Criteris subjectes a Judici de Valor (fins a 43 punts)
En aquest apartat l’Ajuntament del Vendrell valorarà l’oferta tècnica del licitador a través de
la Memòria Tècnica que aquest haurà d’entregar i una demostració pràctica amb la que es
comprovarà i valorarà l’operativitat real dels sistemes oferts. La no presentació de la
Memòria comportarà l’exclusió del procediment. En aquest sentit, es realitzaran proves a
temps real, en les quals es verificarà i valorarà el que s’estableix a continuació:
La Memòria Tècnica haurà de tenir com a mínim l’estructura següent:

1. Introducció
2. Memòria Tècnica
2.1

Requeriments Tècnics del sistema a implantar (fins a 25 punts). En aquest
apartat caldrà presentar:

-

Consideracions preliminars i compliment amb l’Esquema Nacional de
Seguretat.

-

Relació detallada de les aplicacions i mòduls a implantar amb les seves
característiques tècniques per a poder avaluar l’adequació al plec de
característiques tècniques.
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-

Planificació del projecte amb un calendari que identifiqui les diferents fases i
fites a aconseguir, incloent tots aquells aspectes que siguin necessaris per a
poder avaluar els criteris subjectes a judici de valor.

-

Definició específica de l’estratègia de migració de dades garantint l’operativitat
immediata del projecte.

2.2

Formació i documentació relacionada amb el sistema a implantar (fins a 9
punts). En aquest apartat s’inclourà la proposta de formació segons estableixen
els plecs, indicant el nombre d’hores totals a dedicar i el seu caràcter presencial o
telemàtic.

2.3

Mesures per al control de qualitat, detecció de resistències i previsió de
convivència de les dues realitats (fins a 9 punts). En aquest apartat s’ha de fer
referència també a les condicions de manteniment i suport que s’ofereixen d’acord
amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques.

A continuació s’indica el detall del desenvolupament que ha de contenir cadascun
dels apartats anteriors.

1. Introducció
L’apartat introductori de la proposta constarà de la següent informació:
•

Identificació del licitador

•

Resum de l’oferta i justificació de perquè la metodologia que proposa es la més idònia
per a respondre als requeriments de l’Ajuntament recollits en els plecs de prescripcions
tècniques.

•

La metodologia de treball que utilitzarà

•

Resum del pla de proves/demostració pràctica que realitzarà

2. Memòria Tècnica del Projecte
En relació al PRIMER apartat (2.1) referit als “Requeriments Tècnics del sistema a
implantar”, serà necessari que el licitador desenvolupi la seva solució per a cada un
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dels subapartats que conté i que tal solució es pugui comprovar en la demostració
pràctica. En aquest sentit, aquest primer apartat es valorarà amb criteris de
funcionalitat, metodologia de treball i de qualitat tècnica de la solució proposada
(fins a un màxim de 25 punts). En aquest sentit:

En relació a la Funcionalitat (fins a 12 punts), es valorarà que la proposta tècnica
per a cada un d’aquests apartats sigui el més funcional possible tenint en compte les
necessitats de l’Ajuntament i per tant, es tindrà en compte:
La facilitat d'integració amb altres eines i plataformes (fins a 7 punts), sobre
tot les proporcionades per altres administracions o proveïdors tercers. En
particular es valorarà el nivell d’integració amb la solució que fa servir
l’Ajuntament, la qual haurà de ser bidireccional. Per a la valoració, les
plataformes i eines que es prendran en consideració són:
• Gestió comptable (fins a 1,4 punts)
• Padró d’habitants (fins a 1,4 punts)
• Gestió Tributària (fins a 1,4 punts)
• Recaptació (fins a 1,4 punts)
• Gestor d’activitats (fins a 1,4 punts)
Capacitat d'adaptació de l'eina al model de treball de l'Ajuntament del
Vendrell (fins a 5 punts), Es valorarà la possibilitat de configurar el sistema, per
part dels propis usuaris designats per l'Ajuntament, perquè s'adapti al rol de
l'usuari,

permetent

la

personalització

i

modificació

de

les

pantalles

i

funcions/accions segons les seves necessitats.
• Que permeti personalitzar les pantalles segons les necessitats,
per part dels mateixos usuaris (fins a 2,5 punts)
• Que permeti personalitzar adaptacions de funcions i accions
per part dels mateixos usuaris (fins a 2,5 punts)
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En relació a la Metodologia de treball (fins a 9 punts) es valorarà que el licitador
ofereixi mecanismes per garantir un seguiment senzill del projecte, l’assoliment dels
terminis, la qualitat del resultat i la resposta ràpida i eficaç davant desviacions o
incidències. En aquest sentit, es valorarà:
Una Definició clara del plantejament de l’estratègia de migració, de manera
que doni lloc a una metodologia verificable, identificant clarament la
responsabilitat en la validació dels resultats, així com el detall dels passos a
realitzar per garantir que l’actual volum d’informació del que disposa l’ajuntament
serà efectivament explotable. La informació de partida es troba en l’aplicatiu de
seguiment d’expedients actual de l’Ajuntament i en l’aplicatiu utilitzat des del
departament d’urbanisme i conforma un volum aproximat de 97.000 expedients.
(fins a 6 punts)

Identificació d’una metodologia estàndard, que identifiqui clarament les
tasques de les parts involucrades, inclosa la càrrega de treball per al personal de
l’Ajuntament per tal de poder valorar el nivell d’impacte sobre l’organització i les
mesures previstes en tots els casos. (fins a 3 punts)

Finalment, en relació a la qualitat tècnica de la solució, es tindrà en compte els
criteris que la solució proposada sigui el més intuïtiva i accessible possible i que
ofereixi sistemes d’ajuda en línia, menús contextuals i altres sistemes que facilitin la
seva comprensió. Això es valorarà en base als diagrames, captures de pantalla i altra
informació gràfica que es pugui posar a la seva disposició. (fins a 4 punts)

En relació a l’apartat 2.2 referit a la “Formació i documentació relacionada amb el
sistema a implantar”, es valorarà (fins a un màxim de 9 punts), el contingut de la
proposta tècnica de cada empresa licitadora referida al punt 5 del Plec de Prescripcions
Tècniques. En aquest sentit, es tindrà en compte el detall de les sessions, estructura,
estratègia, dissenys de continguts i número de treballadors de l’Ajuntament previstos per
cada cas. La valoració es farà de la manera següent:
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En relació a les sessions formatives es valorarà el seu caràcter presencial o remot,
la seva adaptació a la jornada laboral del personal de l’ajuntament, la seva tipologia,
la seva distribució en el temps i el número de treballadors per grup de formació que
es prevegi. (fins a 6 punts).

En relació a la Documentació relacionada amb els sistema a implantar, es valorarà
l’entrega de manuals o informació relativa als serveis. Es tindrà en compte el seu
detall, estructura i disseny. (fins a 3 punts).

En relació a l’apartat 2.3 referit a la “Inclusió de mesures per al control de qualitat,
detecció de resistències i previsió de convivència de les dues realitats”, es valorarà
(fins a un màxim de 9 punts) el nombre i grau de previsió i implementació de mesures
que tinguin com a objectiu la detecció de possibles problemàtiques en la implantació del
projecte, possibles resistències, i també mesures que permetin minimitzar el perjudici
que pot representar una dilatació en la implantació d’aquest projecte i la convivència de
dues realitats tecnològiques a la vegada. En aquest sentit, es valorarà:
Mesures proposades de control de qualitat i detecció de resistències al projecte (fins
a 6 punts)

Calendari d’aplicació detallant el temps previst de convivència de les dues realitats
tecnològiques (fins a 3 punts)

Resum del Quadre de puntuacions dels Criteris subjectes a judici de valor:

Valoració Propostes
relatives a l’apartat
2.1

Funcionalitat

Fins a 12 punts

Metodologia de Treball

Fins a 9 punts

Qualitat Tècnica de la solució

Fins a 4 punts

TOTAL: FINS A 25 PUNTS
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Valoració Propostes
relatives a l’apartat
2.2

Quantitat i qualitat de les sesions formatives

Fins a 6 punts

Documentació relacionada amb els sitema a
implantar

Fins a 3 punts

TOTAL: FINS A 9 PUNTS

Valoració Propostes
relatives a l’apartat
2.3

control de qualitat i detecció de resistències al
projecte

Fins a 6 punts

Calendari del temps previst de convivència de
les dues realitats tecnològiques

Fins a 3 punts

TOTAL: FINS A 9 PUNTS

Revisió de preus
No es preveuen.
Supòsits de modificació de contractes
La possibilitat de modificar el contracte es preveu per a cobrir les desviacions i/o
eventualitats que sorgissin en la implantació del projecte tenint en compte la complexitat dels
processos tecnològics, organitzatius i funcionals i el fet que l’execució del projecte implica a
gairebé la totalitat dels departaments de l’Ajuntament.

En aquest sentit, el contracte podrà ser modificat en els següents supòsits:
•

Per requeriments de la plataforma d’administració electrònica no previstos en el Plec de
Prescripcions Tècniques i que es considerin tècnicament imprescindibles per a un
funcionament òptim de tot el sistema.

•

Per integració amb altres sistemes d’informació de l’Ajuntament del Vendrell o del
Consorci AOC diferents dels que s’han identificat en el Plec de Prescripcions Tècniques
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•

Per la necessitat de més hores de formació.

•

Per implantació de l’eina a altres organismes dependents no contemplats en els plecs
tècnics, fins a un màxim de dos organismes més.

Subcontractació
En aquesta licitació la subcontractació no està limitada en cap aspecte

Condicions especials d’execució
Durant l'execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de complir i acreditar que un
50% de la plantilla adscrita al contracte és indefinida. Durant l'execució del contracte cal
garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
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