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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE MANTENIMENT DE L’APLICATIU GTWIN DE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 360677 O64AA-B0U0A-0IHQE DD4D60ECFF077C49AECA13F0979A8D39CE96D737) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Servei de manteniment del programari de Gestió Tributària i Recaptació GTWIN de TSystems composat pels següents mòduls:
1. Registre i Expedients: aplicatiu de registre d’entrada i sortida, seguiment d’expedients,
gestió documental i notificació electrònica.
2. Plataforma telemàtica: composada per la carpeta ciutadana, carpeta gestors, carpeta
ajuntaments i registre electrònic.
3. Gestió Tributària: mòduls corresponents a la gestió i recaptació així com els diferents
procediments tributaris.
4. Sistema Informació i Direcció: sistema d’indicadors i informes.
5. Multes PDA: aplicatiu de gestió de denúncies mitjançant dispositius mòbils.
6. Connecta DGT: mòdul de Serveis Web de connexió a DGT
7. Connecta Nostra: mòdul de Serveis Web de connexió a eNotum per les notificacions
electròniques de les denúncies de trànsit.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
El servei de manteniment del programari contemplarà obligatòriament i com a mínim els
següents aspectes:
•

Manteniment evolutiu: lliurament de noves versions del producte que recullin canvis
legislatius.

•

Manteniment perfectiu: lliurament de noves versions del producte per raons de qualitat
en la millora del rendiment i l’eficiència.

•

Manteniment correctiu: correcció o esmena de qualsevol mal funcionament o disfunció
del producte.

•

Revisió i correcció de possibles inconsistències de les dades provocades per un
incorrecte funcionament de qualsevol dels mòduls del producte o, si fos el cas,
derivades de la migració de dades.

•

Servei de suport telefònic i remot.

3. REQUERIMENTS
1.

Disposar dels recursos humans específics per atendre les consultes. Caldrà acreditarho amb un certificat del representant de l’empresa en què consti el nombre de persones
dedicades a aquesta tasca. Disposar de més de tres persones dedicades a aquesta
tasca es considerarà acreditat.
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Disposar del codi font de les aplicacions per dur a terme les tasques de manteniment
descrites a l’apartat 2 d’aquest plec. Caldrà acreditar-ho amb un certificat del
representant de l’empresa.
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4. VALORACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
La prestació del servei es valora en 230.000,00, més 48.300,00 en concepte d’IVA, totalitzant
un import de 278.300,00 euros per a la durada inicial del contracte (dos anys). El preu màxim
de manteniment anual és de 115.000,00 € més IVA, tenint en compte en compte l’exclusivitat
de l’aplicació informàtica i l’evolució del cost del servei de manteniment durant els últims anys.
Girona, en la data de signatura electrònica
Josep Avila Romero
Director de Serveis i Sistemes Informàtics
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