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ANUNCI DE LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS PECT ICC- FEDER 20142020 DE DESENVOLUPAMENT I DESPLEGAMENT D'UN SISTEMA TIC PER A LA
COORDINACIÓ DEL SECTOR DE LES INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES
(ICC) I LA VISUALITZACIÓ DE L'OFERTA CULTURALS I CREATIVES DE GIRONA

De conformitat amb l’Acord de Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2020, per mitjà del present
anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, atenent una pluralitat de criteris de valoració de
les ofertes, per a l’adjudicació de la contractació dels serveis PECT ICC- FEDER 2014-2020 DE
DESENVOLUPAMENT I DESPLEGAMENT D'UN SISTEMA TIC PER A LA COORDINACIÓ DEL
SECTOR DE LES INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES (ICC) I LA VISUALITZACIÓ DE L'OFERTA
CULTURALS I CREATIVES DE GIRONA, d'acord amb les condicions que s'enumeren:

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Número d’identificació: P1708500B
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea d’Hisenda i Règim Interior. Servei de Contractació i
Compres
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d'expedient: 2020001022

2. Obtenció de documentació i informació i presentació d’ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Girona. Servei de Contractació i Compres.
b) Domicili: Plaça del Vi, número 1.
c) Localitat: Girona
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972 419 021
f) Fax: 972 419 495
g) Adreça electrònica: contractacioicompres@ajgirona.cat
h) Perfil del contractant: http//:contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf
i) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de les 9:00 hores a les 14:00 hores
j) Data límit d’obtenció de documentació i informació: els interessats en el procediment de licitació
podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, la qual es
facilitarà almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat per la presentació d’ofertes, sempre que
l’hagin demanat almenys dotze dies abans del transcurs del termini de presentació d’ofertes.
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3. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte:
Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis de desenvolupament i desplegament d’un
sistema TIC per a la coordinació del sector de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) i la visualització de
l’oferta cultural, en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial "Indústries Culturals i
Creatives de Girona i el seu entorn territorial" (PECT ICC), d’acord amb les característiques especificades
en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Aquest sistema consta d’una plataforma virtual de comunicació i interacció de la comunitat creativa, i d’un
conjunt de webs culturals dirigits a difondre de forma dinàmica les activitats i els agents culturals de
Girona i el seu entorn urbà, amb l’objectiu d’augmentar el consum cultural i ampliar els públics existents.
El PECT ICC està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació
de Girona. El seu objectiu estratègic és afavorir un marc de visualització, cooperació i cohesió que impulsi
el sector de les ICC perquè esdevingui un dels eixos vertebradors d'especialització econòmica del territori
gironí, a partir del desplegament de programes de creació de públics, promoció de nous formats i
llenguatges narratius basats en les TIC, i programes de suport a la creació i professionalització.
b) Divisió per lots i número: NO
La complexitat tècnica del servei requereix una integració operativa de les prestacions de
desenvolupament de software i disseny web. Igualment, la fase de manteniment s’entén com una
continuació de la prestació de la fase de desenvolupament en el marc d’una mateixa unitat funcional. Per
aquests motius no procedeix la divisió en lots del contracte, en el sentit que la divisió i realització
independent de les prestacions dificultaria la correcta execució tècnica del contracte, tenint en compte que
les diferents prestacions han de formar un conjunt homogeni a nivell funcional i la seva realització ha de
ser coordinada.
c) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV):
• 72212517-6 Serveis de desenvolupament de software TI
• 72413000-8 Serveis de disseny de llocs web
d) Lloc d’execució: Girona.

4. Durada:

Termini total: 32 mesos
El contracte s’iniciarà l’endemà de la seva signatura i s’haurà d’executar en 32 mesos. Les fases
s’executaran en períodes de 8 mesos per a la fase A (desenvolupament i desplegament del sistema TIC) i
de 2 anys per a la fase B (manteniment del sistema TIC)
El contracte no podrà ser prorrogable.

5. Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient:
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El present contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i se subjecta a la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014
(en endavant LCSP).
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment d'adjudicació: obert, atenent una pluralitat de criteris de valoració.
d) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: SÍ.
Atès que el Valor estimat del contracte supera la xifra prevista a l’article 22.1.b) de la LCSP modificada
per l’Ordre Ministerial HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels
diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic, amb entrada en vigor a partir
de l’1 de gener de 2018, i que fixa els llindars a efectes d’aplicació dels procediments de contractació
establint-lo, en el cas de contractes de serveis, en 221.000 euros de valor estimat del contracte.
e) Presentació d’ofertes: mitjançant Plataforma licitació electrònica Ajuntament de Girona
Veure annex VIII PCAP: forma de presentació de les proposicions.

6. Pressupost de licitació

a) Pressupost de licitació: el pressupost base de licitació per al contracte es fixa en la quantitat màxima
de dos-cents vuitanta-vuit mil tres-cents quaranta-tres euros. Aquest import es desglossa en dos-cents
trenta-vuit mil tres-cents euros de pressupost net més cinquanta mil quaranta-tres euros en concepte
d’IVA calculat al tipus del 21%.
b) Valor estimat del contracte: dos-cents trenta-vuit mil tres-cents (238.300 €), IVA exclòs.

7. Garanties

a) Provisional: No procedeix.
b) Definitiva: S’estableix una garantia definitiva del 5% del preu ofert, IVA exclòs.
c) Complementària: S’estableix una garantia complementària per ofertes inicialment sotmeses en
presumpció d’anormalitat de l’1% del preu ofert, IVA exclòs.

8. Requisits específics del Contractista

Acreditació de la solvència:
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, per als contractes de serveis la classificació de l’empresari no és
exigible, si bé sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels
grups o subgrups de classificació vigents, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament,
mitjançant la classificació, o bé, acreditant el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera,
tècnica o professional que es determinen a continuació:
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Acreditació de la solvència econòmica i financera

Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit d’activitat al que es
refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis disponibles en funció de la
data de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències
de l’esmentat volum de negocis.
El volum anual de negocis de l’empresa en algun dels exercicis acreditats, haurà de ser igual o superior al
valor estimat del contracte, essent de 238.300 €, IVA exclòs.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit al registre, i en cas contrari per les
dipositades al registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.



Acreditació de la solvència tècnica

Les empreses hauran d’acreditar la realització d’un mínim de dos treballs o projectes diferents per a
organitzacions públiques o privades en el transcurs dels últims tres anys, que siguin equiparables pel que
fa al valor estimat del contracte, i que tinguin característiques similars a les especificades en el Plec de
Prescripcions Tècniques. Caldrà indicar l’import, la data i el destinatari d’aquests treballs.
També es considerarà correcte si l'import anual es demostra per la suma de diferents contractes en una
mateixa anualitat, sempre que es tractin de serveis similars al present contracte pel que fa a l'objecte.
Els treballs o projectes efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació de les ofertes: el termini de presentació de proposicions serà de 30 dies a
comptar de l’endemà de la data de l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la
Unió Europea.
b) Documentació que cal presentar:



Les proposicions hauran de presentar-se en:

o

Tres sobres:

Veure clàusula 23 del plec.

MODALITAT 2

A)

Sobre 1 de “documentació acreditativa del compliment dels requisits previs del
contracte del servei de creació de l’eina TIC del PECT indústries culturals i
creatives de Girona ….per..........”
- índex
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- DEUC
- Integració de solvència amb mitjans externs (en cas que procedeixi)
- UTE (en cas que procedeixi)
- Empreses vinculades (en cas que procedeixi)
- Declaració responsable d'acord amb el model de l'annex VI relativa al compliment
de l'obligació de comptar amb un dos per cent de treballadors amb discapacitat
o
adoptar les mesures alternatives corresponents i al compliment de les obligacions
establertes en la normativa vigent en matèria laboral, social i d'igualtat efectiva entre
dones i homes
- Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (en cas que procedeixi)

B)

Sobre 2 de “ documentació referent a criteris no avaluables en xifres o
percentatges del contracte del servei de creació de l’eina TIC del PECT
indústries culturals i creatives de Girona presentada per..........”
- Presentar la memòria de proposta de desenvolupament, desplegament i
manteniment del sistema TIC, segons l’apartat 22 de l’annex I del PCAP.

C)

Sobre 3 de “documentació referent a criteris avaluables en xifres o
percentatges del contracte del servei de creació de l’eina TIC del PECT
indústries culturals i creatives de Girona ….per..........”

Veure model d’oferta annex IV d’aquest plec.

c) Llengües per a redactar les ofertes o sol·licituds: català / castellà
d) Presentació d’ofertes:
Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la plataforma de licitació electrònica de
l’Ajuntament de Girona utilitzant l’enllaç: https://contractacio.girona.cat/
Veure annex VIII PCAP: forma de presentació de les proposicions.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics en la forma que determina el PCAP, seran
excloses.
e) Termini durant el que el licitador està obligat a mantenir l’oferta:
Dos mesos des de l’obertura de les proposicions.

10. Admissió de variants: No procedeix.

11. Obertura de proposicions

Obertura del sobre 1:
a) Entitat: Ajuntament de Girona
b) Lloc: Sala de Junta de Govern Local
c) Data: cinquè dia següent a la finalització del termini per presentar ofertes
d) Hora: 13:00 h.
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e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Mesa constituïda amb caràcter permanent segons
cartipàs municipal. Acte no públic.

Obertura del sobre 2:
a) Entitat: Ajuntament de Girona
b) Lloc: Sala de Junta de Govern Local
c) Data: cinquè dia posterior a l’obertura del sobre número 1
d) Hora: 13:00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Mesa constituïda amb caràcter permanent segons
cartipàs municipal. Acte públic.

Obertura del sobre 3:
a) Entitat: Ajuntament de Girona
b) Lloc: Sala de Junta de Govern Local
c) Data: onzè dia posterior a l’obertura del sobre número 1
d) Hora: 13:00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Mesa constituïda amb caràcter permanent segons
cartipàs municipal. Acte públic.

12. Criteris per a l’adjudicació del contracte



Pluralitat de criteris d’adjudicació

o

Criteris no avaluables en xifres o percentatges (fins a 49 punts)

Memòria per a la proposta de desenvolupament, desplegament i manteniment del sistema TIC, donant
compliment als punts del PPT.
Es realitzarà una memòria tècnica, signada pel licitador, on es valorarà principalment l’ajust al servei
requerit en el Plec de Prescripcions Tècniques particulars d’aquesta licitació, puntuant més aquelles
memòries que descriguin amb major concreció com organitzaran el servei.
La memòria inclourà un breu resum tècnic de la solució proposada i la descripció detallada de la prestació
del servei segons indiquen el següents apartats que es valoraran de la següent manera:
1.

L’equip de treball, fins a un màxim de 5 punts:
S'haurà de presentar una proposta d'equip de treball multidisciplinari que cobreixi totes les àrees
d'actuació i expertesa requerits al projecte. ( max … )
Aquesta proposta d'equip haurà d'especificar com a mínim les següents dades:
‐
‐
‐
‐

2.

Perfil / Rol
Tasques a desenvolupar
Dedicació
Experiència

Pla de treball amb la metodologia de desenvolupament, fins a un màxim de 5 punts:
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Es valorarà la proposta que desenvolupi millor la metodologia de treball aportant texts i infografies
necessàries per interpretar la metodologia.
S’haurà d’especificar el desenvolupament segons les fites previstes per cada un dels punts del Plec
de Prescripcions Tècniques aportant rols, esdeveniments, dependències, seguretats, protocols, etc.
En cas que es consideri oportú es podrien proposar canvis a les fites menors per tal d’agilitzar el
desenvolupament.
3.

Integració amb altres sistemes TIC, fins a un màxim de 6 punts:
S’hauran d’especificar els processos de les integracions que es proposen al Plec de Prescripcions
tècniques de forma general.
S’hauran de detallar les integracions del sistema de venda d’entrades i la integració amb l’agenda
d’oferta culturals de la ciutat explicant tots els processos que s’executaran. Es valoraran les
infografies i els diagrames que exemplifiquin els processos.

4.

Proposta 100% Responsive, fins a un màxim de 5 punts:
Es valorarà el detall descriptiu per la implementació responsiva del sistema TIC i com ha de
funcionar sense problemes amb qualsevol dels principals navegadors web i dispositius.
Caldrà justificar que no serà un desenvolupament adaptatiu sinó responsiu.

5.

Posta en marxa de les BBDD. Migració i càrrega de dades, fins a un màxim de 9 punts:
Es valorarà el nivell de definició en l’estratègia i l’abast de migració. L’arquitectura per
l’emmagatzemat de dades. El procés d’extracció, transformació, càrrega i connexió entre les BBDD
implicades.

6.

Model de dades obertes (Open Data), fins a un màxim de 5 punts:
Es valorarà la concreció en l’arquitectura de la solució model de dades que es proposi. La concreció
en la definició per de la publicació de dades de manera oberta (Open Data) i la definició de com
seran les connexions amb d’altres serveis o portals com Socrata.
Com utilitzar les dades obertes del sistema TIC com a font d’informació per a crear visualitzacions
interactives, mapes, cercadors o apps que s’actualitzin en temps real.

7.

Redacció d’un pla de qualitat que es consideri necessari per garantir tant el procés de
producció com el producte resultant. Seguiment del servei i metodologia. Pla de test QA, fins
a un màxim de 8 punts:
Es valorarà l’especificitat de la proposta tècnica que millor exposi la metodologia pel seguiment de
l’execució del servei i del pla de test dels desenvolupaments.

8.

Redacció d’un pla de manteniments, fins a un màxim de 6 punts:
Es valorarà el procediment i les actuacions del pla gestió que siguin més àgil i eficient dels
manteniments del projecte a 2 anys vista. Caldrà especificar els serveis o treballs que es vulguin
implementar, tant de manteniment recurrent com correctiu que s’exposen al Plec de Prescripcions
Tècniques.
La forma, presentació i contingut de l’oferta tècnica respectarà escrupolosament el que es demana tot
seguit:
-

Aquest document de proposta tècnica tindrà una extensió màxima de 25 pàgines, DIN A-4, per
una sola cara incloent portades, índex, etc..

-

Obligatòriament hauran de constar les dades i informacions, sol·licitades en els punts enumerats
anteriorment.

-

El tipus de lletra haurà de ser Helvetica mida 12 amb interlineat de 1,5 i indexat correctament.

-

No es valoraran totes les pàgines que sobrepassin aquesta quantitat fixada, així com qualsevol
altre suport adjuntat, com CD, llapis de memòria, etc.
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o

Criteris avaluables en xifres o percentatges (fins a 51 punts):

1. Proposta econòmica, fins a un màxim de 48 punts:
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa que formuli el preu més baix que no sigui anormal i que no
superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

P. Oferta min.
Pv = Pmax X -----------------------------P. Oferta
Pv – És la puntuació de l’oferta a valorar
Pmax – És la puntuació màxima de l’apartat
P. Oferta min. – És el mínim preu ofert entre les ofertes de tots els licitadors.
P. Oferta – És el preu ofert de la proposta que s’està avaluant.
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dues (2) xifres decimals, aplicant un
arrodoniment simètric
S’aplica la fórmula clàssica, que distribueix els valors seguint una corba i la seva curvatura (és a dir les
puntuacions de les ofertes) depèn de la puntuació de la millor oferta.
*Si l’import ofert és igual que el preu base de licitació, es puntuarà amb 0 punts.
2.
Altres criteris objectius, fins a un màxim de 3 punts:
Es valorarà l’aportació d’hores addicionals a les demanades per a formació, tal i com s’explica al Plec de
Prescripcions Tècniques.
S’atorgarà la màxima puntuació (3 punts) al licitador que ofereixi el número d’hores més elevat. Per la
valoració de les hores addicionals s’utilitzarà la fórmula següent:
H. Oferta
Pv = Pmax X -----------------------------H. Oferta max.
Pv – És la puntuació de l’oferta a valorar
Pmax – És la puntuació màxima de l’apartat (3 punts)
H. Oferta max. – Nombre d’hores addicionals més gran ofert entre les ofertes de totes les licitacions.
Si no s’aporten hores la puntuació d’aquest criteri serà 0.
S’ha escollit aquest criteri de valoració d’ofertes per puntuar positivament aquelles empreses que facilitin
hores de formació addicional a més de les exigides, ja que una major formació als tècnics en l’ús de l’eina
TIC, pot comportar una millora en la prestació del servei.

S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional respecte la puntuació que
s’atorga a les diferents ofertes, de manera que la que oferta un major nombre d’hores addicionals se li
aplica la màxima puntuació.
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13. Publicitat i perfil del contractant
Data de l’enviament al DOUE: 4 de febrer de 2020
La present licitació es publicarà en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Girona, que es troba allotjat
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

14. Condicions especials d’execució
1. L’empresa contractista ha de mantenir durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials
de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar
l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa
contractista que declari formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que
informin al respecte.
2. Els residus generats durant qualsevol prestació seran tractats d’acord amb la normativa vigent sobre
gestió de residus que correspongui. Les empreses contractistes establiran i adoptaran, amb caràcter
general, les mesures preventives oportunes basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental,
independentment de l’emplaçament en el qual es realitzarà l’actuació, i específicament evitaran:
abocaments líquids no desitjats, emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls, fuites, vessaments i
contaminació del sòl, abandonament de qualsevol tipus de residu, gestionar incorrectament els residus
definits com a perillosos, emmagatzemar o manipular inadequadament els productes químics i
mercaderies o productes perillosos.
3. Amb la finalitat de promoure el treball de persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat
laboral, i en aplicació del Protocol per la Contractació responsable de l’Ajuntament de Girona, aprovat per
acord del Ple municipal de data 13 d’octubre de 2013, l’empresa adjudicatària haurà de destinar com a
mínim un 5% de les hores totals de treball anuals, a persones amb dificultats particulars d’inserció al
mercat laboral, segons l’article 6.
Per donar compliment a la present condició especial d’execució, la selecció dels treballadors/es es
realitzarà d’acord amb l’article 15 del Protocol.
Aquesta condició especial d’execució tindrà la condició d’obligació essencial als efectes d’aplicar el règim
de resolució del contracte, en els termes previstos a l’article 211.1 de la LCSP.

15. Modificacions

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic i de conformitat amb el que es preveu en
els articles 203 a 207 de la LCSP

16. Penalitats i causes de resolució del contracte

D’acord amb les clàusules 28, 38, 40, 42, 45, 46 i 49 del PCAP i apartats 29 i 30 de l’Annex I
(Característiques del Contracte ) del PCAP.
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17. Recurs

Contra les actuacions susceptibles de ser impugnades mitjançant recurs especial, no procedeix la
interposició de recursos administratius ordinaris. Els actes que es dictin en els procediments d'adjudicació
de contractes de les Administracions públiques que no reuneixin els requisits de l'apartat 1 de l'article 44
LCSP podran ser objecte de recurs de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques; així com en la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
a) Òrgan competent en procediment de recurs: Tribunal de Contractes del Sector Públic
b) Adreça: Via Laietana, núm. 14, 5ª, de Barcelona
c) Termini per presentar recurs: en els supòsits que preveu l'article 44 de la LCSP, procedirà amb
caràcter potestatiu la interposició del recurs administratiu especial en matèria de contractació previ al
contenciós-administratiu, en el termini de 15 dies hàbils, en els termes que preveu l'article 50 de la LCSP.

Girona, a la data de signatura
L’alcaldessa,

Marta Madrenas Mir

