
PLEC DE CONDTCTONS TECNTQUES QUE HAN DE REGrR LA
CONTRACTACI6 DEL SERVEI D'ASSISTENCIA TECNICA PER A LA
REALITZACIO DEL MANTENIMENT DELS WEBS DE L'AJUNTAMENT
DE L'HOSPITALET

Aju ntament de L Hospita let

Area d'Hisenda i Serveis Centrals

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte del present contracte la realitzaci6 del servei de
manteniment del conjunt de webs presents a lAjuntament.

El contractista realitzard la seva tasca sota el seguiment ila coordinaci6 del
personal tEcnic de l'Ajuntament, responsables del desenvolupament dels
webs municiDals.

La codificaci6 corresponent de la nomenclatura de la Classificaci6 de Productes
per Activitats 2008 (CPA-2008) 6s la segr..ient: 62.02.30

2. DESCRIPCIO GENERAL DELS SERVEIS A REALITZAR

Amb caricter enunciatiu ino limitat, les caracteristioues del servei s6n les
seouents:

o Suport al disseny funcional, disseny
desenvolupament i manteniment dels segrients

1. Seu electrdnica
2. Web municiDal
3. Intra net
4. Medi ambient
5. Arxiu municipal de L'Hospitalet
6. Auditori Barradas
7. Biblioteques de l'Hospitalet
8. Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
9. Centre Cultural Sant Joseo
10. Centre dArt Tecla Sala
1 l.Cooperaci6 Internacional
12.Escola de la mfsica iCentre de les Arts
l3.Dinamitzaci6 local
l4.Joventut
15.Museu d'Histdria de L'Hospitalet
l6.Piscines municipals
17. Poliesportiu municipal del centre
18. Poliesportiu municipal de Sanfeliu
19.Programa Municipal per a la Dona
20.Teatre Joventut

grdfic, maquetaci6,
webs:

da Govern Locat
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21.Torre Barrina
22.Web de Nadal
23.Web d'activitats d'estiu
24.Web de Festes de Primavera

Redacci6 de la documentaci6 dels webs, aplicacions i mdduls
desenvoluoats.

Suport als usuaris de l'Ajuntament en matdria de resoluci6 d'inciddncies,
manteniment de continguts i canvis en la maquetaci6 de fulles web.

Coordinaci6 amb la Unitat de desenvoluoament de webs municioals i

intranet de l?rea d'Hisenda i Recursos Generals.

El personal adscrit a l'empresa adjudicateria que ha de presentar el
servei t6 el caracter de subrogable per motiu d'estar realitzant
actualment la prestaci6 del servei com a conseqLidncia de la vigdncia de
I'actual contracte de manteniment amb les seorlents condicions:

3. CONDICIONS DE PRESTACIO DEL SERVEI

Els serveis es prestaran a les oficines de l'empresa adjudicateria, amb
excepci6 de, com a minim,2 jornades setmanals dedicades a coordinaci6 i

que es realitzaran als edificis municipals de I'Ajuntament de L'Hospitalet.

Es preveu que es necessitard, pel
amb una carrega de treball anyal

desenvolupa del servei, una persona,
de 1.714 hores.

Els periodes de prestaci6 i ubicaci6 fisica del se s'adequaran amb el que
s'estableixi des de la unitat de desenvoluoa de webs municioals i

intranet i d'acord amb els responsables mun
coordinaci6 i seguiment del projecte.
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B97ON Analista
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4. EQUIPS I MITJANS INFORMATICS

Per tal de preservar la seguretat, el treballs es realitzaran amb equips
propietat de l'empresa adjudicatiria i mitjangant connexi6 segura VPN amb
la xarxa municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

En cas de realitzar tasques des de les instal.lacions municipals, l'ajuntament
de l'Hospitalet proporcionarir els mitjans informatics necessaris per al
correcte desenvolupament de les tasques encomanades.

5. SUPERVISIO DELS SERVEIS

Els serveis prestats seran controlats i supervisats per la Unitat
desenvolupament de webs municipals i intranet de I'ajuntament
l'Hospitalet.

Durant la prestaci6 de les tasques, l'adjudicatari supervisari les feines
desenvolupades, amb la finalitat de garantir la seva qualitat. Per aixd
assignara a un responsable, sense cost addicional per a l'ajuntament de
l'Hospitalet, que durant el termini d'execuci6, realitzari les segrients
rasques:

- Assumiri la mixima responsabilitat en nom de l'emoresa
adjudicatiria

- Mantindri reunions periddiques amb el responsable assignat per part
del l'ajuntament de I'Hospitalet, amb la finalitat d'analitzar el
desenvolupament de les tasques, qualitat de la prestaci6,
coordinaci6, unificaci6 de criteris, aixI com resoldre qriestions
ad min istratives, intercanviar informacions, etc.

6. PROPIETAT DEL PROGRAMARI I PRODUCTES RESULTANTS

oe

Tot el material grific, programari, docu
resultants a I'empara d'aquest contracte
l'ajuntament de l'Hospitalet
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7. COMPROMIS DE CONFIDEN

L'adjudicatari, per la signatura del contracte, adquiriri el compromis de
mantenir una absoluta cenfidencialitat ireserva sobre qualsevol informaci6
que pugui condixer amb ocasi6 del compliment del contracte, especialment
les de cardcter personal, i tindri cura que la documentaci6 que s'entregui o
faci servir el personal mitjangant el que s'efectua la prestaci6, no es copii o
utilitzi amb finalitat diferent a la que figura en aquest plec.

L'adjudicatari quedari obligat al compliment de la Llei orginica 15/1999, de
13 de desembre, sobre protecci6 de dades de caricter personal i

especialment en l'indicat a l'article 12.

8. REQUISITS DE L'ADJUDICATARI/A. MITJANS D'ACREDITACI6 DE
LA SOLVENCIA TECNTCA, ECONOMICA I FINANCERA

8.1 Caoacitat oer contractar

Estan facultades per a contractar les persones naturals o juridiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar ino es trobin
incloses en alguna de les circumstancies que senyala I'art. 60 del TRLCSP.

La capacitat d'obrar dels/les empresaris/es que siguin persones juridiques
s'acreditard mitjangat I'escriptura de constitucio o modificaci6, si s'escau inscrita
en el Registre mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d'acord amb la
legislaci6 mercantil que li sigui aplicable. Si no ho 6s, l'acreditaci6 de la
capacitat d'obrar s'ha de fer mitjangant I'escriptura o el document de constituci6,
els estatuts o l'acte fundacional, en que constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.
Quan es tracti d'empresaris/ries no espanyols/es d'Estats membres de la
Comunitat Europea, cal acreditar-ne la inscripci6 en un registre professional o
comercial quan aquest registre sigui exigit per la legislaci6 de I'Estat respectiu.

Els altres empresaris/Aries estrangers/es han d'acreditar que tenen capacitat
d'obrar amb un certificat expedit per I'ambaixada d'Espanya en l'Estat
corresponent.

8.2 Caoacitat ticnica

8.2,1. Empresa

Les empreses hauran d'acreditar la certificaci6 en Norma UNE-EN
ISO 9001, relativa a la gesti6 de qualitat dels serveis d'assistdncia
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tdcnica en tecnologies de la informaci6 i

de personal pels serveis mencionats.

Es prohibeix la subcontraetaci6 o cessi6 parcial o total del
contracte.

8.2.2 Entorn tecnoldgic

- Microsoft Windows

- Base de dades: SQL-Server i DB2

- Entorn de programaci6: Visual Basic.NET per a entorns Windows,
Javascript, jquery, XMVXSLT, HTML, ASP.NET i AJAX.

- Servidors web IIS i Apache Tomcat

a.2.3. Equip

L'empresa hauri de disposar de personal suficient per formar un
equip de treball de, com a minim, una persona amb perfil de
dissenyador/maquetador, amb capacitat demostrable en el
desenvolupament de pdgines web accessibles ien l'tis d'eines
gestores de continguts i, eventualment, amb una persona addicional
amb capacitat demostrable en el desenvolupament i programaci6
d'aplicacions web, amb sdlids coneixements en les eines de
desenvolupament necessdries en l'entorn tecnoldgic descrit en el
present plec.

A m6s, l'empresa hauri de disposar de la capacitat d'afegir una
persona addicional a compte del cdmput total d'hores del present plec
o de substituir una d'elles per una altra amb un dels perfils descrits al
plec.

L'adjudicatari procurari mantenir estable l'equip de treball mentre
duri l'execuci6 del contracte. Si per algun motiu alid a l'ajuntament
s'hagu6s de substituir alguna de les persones de l'equip de treball, es
comunicari amb un mlnim de tres setmanes d'antelaci6 al
responsable de la unitat de desenvolupament de webs municipals i

intranet. El canvi suposari, prdvia a la marxa de la persona
substituida, una dedicaci6, sense cap cirrec per a l'ajuntament de
l'Hospitalet, de B0 hores per part de la persona que s'incorpora de
nou. El perfil tdcnic i experiEncia de la persona incorporada serd
equivalent a la que deixa de prestar el seu servei.

La substituci6 del membre de l'equip de treball absent s'haurA de fer
en un termini de 15 dies. Cas d'incompliment d'aquest termini
l'empresa incorreri en penalitat, consistent en la deducci6 addicional

c
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de I'import corresponent del termini de
substituci6 establert.

Formaci6 i .titulaci6 desitjada

L'empresa haurir de disposar de personal que
professionals segrlents :

tingui els perfils

Perfil de dissenyador/maquetador, haurd de:

- tenir experidncia demostrable en el desenvoluoament de
pagines web accessibles

- experidncia demostrable en l'ris de fulles d'estil
- experidncia demostrable en l'is d'eines gestores de continguts.
- experidncia demostrable de treballs previs en l'irea del disseny

weD.
- Coneixements d'HTML 4 i 5, javascript i ris de jQuery
- Experidncia en les eines Dreamweaver, Acrobat i Pagemaker.
- ExperiEncia demostrable en formaci6 a usuaris/es.
- Experidncia demostrable en el desenvolupament i disseny web

multidispostiu.

Perfil de programador: haurd d'estar en possessi6 del titol
d'Enginyer/a tdcnic/a informetic/a o un nfmero de crddits similars en
Enginyeria Informetica.

Es podran acceptar altres titulacions tdcniques sempre que s'acreditin
amplis coneixements iexperidncia en programaci6 amb les eines de
desenvoluoa ment esmentades.

Altres coneixements:
. programaci6 orientada a objectes.
o coneixements en desenvolupament de patgines web amb

mySQL, PHP iApache sota entorn Linux,
o perfil amb capacitat d'aportar disseny grific web.
. coneixements d'usabilitat i accessibilitat web.

Tots els perfils hauran de dominar el catalir i el castelli itenir un bon
nivell d'anglds a nivell de lectura.

8.3. Capacitat econdmica i financera

Els/les licitadors/es. d'acord amb l'art. 64.2 del TRLCSP, hauran de
presentar el compromis d'adscriure els mitjans personals i materials
suficients per l'execuci6 del present contracte, segons exigeix al plec de
condicions t6cniques. A m6s de l'esmentat compromls, hauran de
presentar un certificat de solvdncia econdmica.
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9 GARANTIA

El termini minim de garantia exigit sera de dos anys.
Es valorarA com a millora, d'acord amb els criteris de valoraci6 d'aquest
plec, la ampliaci6 dels terminis de garantia.

10 DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serd de 2 anys des de
servei. La data d'inici de la Drestaci6 del servei
d'acord amb l'article 26.1.9 del TRLCSP.

El contracte seri prorrogable de mutu acord i

termini mixim d'un any.

11 CONDTCTONS ECONOMTQUES

l'inici de la prestaci6 del
es fixari en el contracte

de forma expressa, pel

Periode contractual (2 anys): no podra superar la quantitat de
53.000,00.- euros cada any, m6s el 21o/o d'IVA (11.130,00.- euros),
amb un total de 106.000,00.- euros m6s el 2lo/o d'M (22.260,0Q.-
euros) per a tot el periode, amb un total de 128.260,00.- euros, que
l'Ajuntament no s'obliga a esgotar.

Prorroga prevista (1 any): no podri superar la quantitat
euros m6s el 2Lo/o d'IVA (11.130,00.- euros), amb un total
euros, gue l?juntament no s'obliga a esgotar.

de
de

53.000,00.-
64.130,00.-

La facturaci6 dels serveis prestats es realitzare mensualment indicant
el nombre d'hores dedicades al servei.

El pagament es fard per transferdncia bancdria al compte indicat per
l'adjudicatari.

12 CRITERIS D'ADJUDICACIO

Totes les ofertes presentades seran estudiades sempre que compleixin la
totalitat dels requeriments exigits en aquest plec, i s'ajustin a les
necessitats prdpies que es demanen.

Si es considera convenient es podrd convocar individualment ide manera
prdvia a l'adjudicaci6 a tots els licitadors per tal de que puguin explicar els
seus projectes.
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12.1. Documentaci6

Sense perjudici de la documentaci6 exigida al plec de condicions
administratives i per tal de poder valorar les ofertes, els licitadors hauran
d'aportar almenys la seg0ent documentaci6 tEcnica:

Memdria o projecte tdcnic dels treballs a realitzar que haurir tenir com a
minim la documentaci6 acreditativa especificada al punt 12.2

12.2. Criteris d'adjudicaci6

a. fins a 61 punts. Valoraci6 econdmica.

Documentaci6 acreditativa: El pressupost total de l'oferta desglossat
indicant, al menys, la part destinada al pagament dels sous del personal
mitjangant el que s'efectuard la prestaci6 del servei.

Les ofertes econdmiques es valoraran proporcionalment tenint en compte
els segilents limits:

Minim O punts per a un import igual al tipus licitatori

61 punts (mdxima puntuaci6) segons el segrlent criteri:

1. Quan concorri un licitador es prendra com l'ofefta dptima i, en la seva
conseqtldncia, se l'atribuird la mixima puntuaci6 al resultat d'aplicar
al tipus licitatori una baixa de 20 unitats percentuals; atorgant a
l'ofefta presentada la puntuaci6 que resulti proporcional a la baixa
ofertada.

2. Quan concorrin dos licitadors, s'atribuire la mirxima puntuaci6 al
resultat d'aplicar una baixa de 20 unitats Dercentuals a I'oferta mds
elevada.

Quan concorrin tres licitadors, s'atribuiri la mdxima puntuaci6 a
l'oferta que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitja
aritmdtica de les tres ofertes. En qualsevol cas, es considerara
l'oferta dptima ise li atribuiri la mirxima puntuaci6 a aquella baixa
que resulti d'aplicar 20 unitats percentuals.

Quan concorrin 4 o m6s licitadors, s'atribuiri la m5xima puntuaci6 a
l'oferta que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitja
aritm6tica de les altres ofertes.

J.
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En tots els casos, es consideraran anormals o desproporcionades les ofertes
per sota de 20 unitats percentuals del tipus licitatori ies tramitaran d'acord
a l'article 136 de la LCSP.

b. fins a 39 punts. Millores aportades al contracte i valor afegit aportat com
empresa

- Nombre d'hores incloses en l'oferta oer al subministrament efectiu del
servei: Es valorard amb la puntuaci6 mdxima (29 punts), l'oferta que
presenti el superior n0mero d'hores addicionals. La resta es valoraran
proporciona lment.

- Ampliaci6 dels terminis de garantia:
Es valora de la segr.ient forma:

o Per a ampliacions d'un termini igual o superior als 12 mesos: 10
punts

o Per a ampliacions d'un termini inferior a 12 mesos s'utilitzari la
segrient f6rmula:

Nombre de mesos d'ampliaci6 de la garantia / 12 mesos x

Documentaci6 acreditativa: Els recursos o valor afegit
projecte com empresa.

La puntuaci6 obtinguda seri el resultat de la suma de les puntuacions
obtingudes individualment en cadascun dels 2 apartats anteriors i seri, com
a mixim, de 100 punts en total.

Vist i plau:

At I |,,--4{
Max Soria Vila
Cap de Projecte
Unitat de desenvolupament
de webs municioals i Intranet

10 punts

que aportarA al

Isabel Escorza Fern5ndez
Cap del Servei d'informdtica
Tecnologies de la Informaci6 '

Comunicacio

fHospitalet de Llobregat, 2 de novembre de 2016



connefis

Sr. JUAN VISALECA GRAU, amb DNI no 46111228T en nom i representaci6 de

I'Empresa GLOBAL ROSETTA, SLU amb domicili social al caner Vla do lo3 Poblador,

3 Edlficlo 5, Pl.nt 6P de Madrld, amb CIF no 886E67710 i en qualitat d' Apoderat d€ la

mat€lxa,

DECLARAI

Que GLOML ROSETTA, SLU com a ocupador de la persona que 6oH r€aliEat el Senrot
d'acslstancla Ticnlca per a Ia rcafiAaci6 dol man'p/nlment dats Webs de
l'Aluntament de L'Hospitalet a I'Ajuntament d6 I'Hospitalet i a r€queriment del seu drgan
de contractaci6 (d'acord amb le llei 3012007, de 30 d'octubre, de conhactes del sector
pdblic, article 120) que lee dadEs relatives sobre l€s seves condicions contrac-tuals s6n:

. DNI (4 danea dlgits): 8970N
' catagoriaprofessionsl:AnalistaProgramador
. Tipologia de contract€: Indotinit
' Sou brut anyal: 26.337,7 €. Cosl ompresa anyal 34.817,98€

I als efectes oportuns, Bigno la present declaraci6 a Barcelona, 8 de juny de 20'16

Aprorrdt Per ta

en Sesslo I

(

Sign.: Juan Mlaseca Grau
Apoderat

GLOBAL ROSETTA. SLU

lb6iez
tacnic actat'
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