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1431-000001-000011/2019
17/2019 Subministrament programari gestió integral de Recursos Humans JMM

JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO, secretari general de l’Ajuntament de Sitges
(Barcelona)
CERTIFICO:
Que la Junta de la Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 7 d’agost de
2019 va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
2.- APROVACIÓ DE L’ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ADQUISICIÓ,
IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UN NOU SISTEMA INFORMÀTIC PER LA
GESTIÓ DE RRHH (EX 17/2019) (1431-000001-000011/2019)
El secretari general de la Corporació dóna lectura de la proposta següent:
Antecedents:
Atès que en data 29 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient
del contracte i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i
l’autorització de la despesa per a l’adquisició, implantació i manteniment d’un nou
sistema informàtic per la gestió de RRHH.
Atès que un cop feta la publicitat requerida en data 31 de maig de 2019 a la
Plataforma Pública de Contractació, i un cop finalitzat el termini per la presentació de
les proposicions per part de les persones interessades en la licitació, es constata que
s’ha presentat la següent:
1. SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÀTICA APLICADA, S.L. (SAVIA)
Atès que per part del licitador s’ha presentat la documentació requerida per l’article
150.2 de la LCSP i que consta que ha constituït la garantia definitiva en data 18 de
juliol de 2019.
Ateses les operacions comptables següents:
 Apunt previ 920190005388 d’import de 79.739,16 de data 17/07/2019.
 Apunt previ 920199000112 d’import de 19.800,00 de data 18/07/2019
 Apunt previ 920190005390 d’import de 260,84 de data 17/07/2019
Normativa aplicable:
1. La Llei 9/2017 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP)
2. El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(RGLCAP), aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no
contradigui a la Llei 9/2017.
3. El Reial Decret 817/2009 de 8 de maig pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic
4. El Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Sitges (PCAG)
vigents pel que fa a tot allò que no contradigui la LCSP.
Fonaments:
En data 20 de juny de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació per a l’obertura del
Sobre Únic, de la que es va estendre la següent acta:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT

CSV: fcedf1f2-eb06-418c-9ad4-406f830a297a
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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Núm.
Data
Lloc
Contracte

22
20/06/2019 09:00 h.
Sala de Juntes de l’edifici situat al c/ Sínia Morera, 1 Sitges
Adquisició, implantació i manteniment d’un nou sistema informàtic per la gestió de
RRHH (exp. 17/2019) SOBRE DIGITAL

ASSISTENTS:
President:



Sra. Aurora Carbonell Abella, presidenta.

Vocals Permanents:
 Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, vocal representant de la Secretaria General

Secretària:



Sra. Diana Roge Solsona, vocal representant de la Intervenció General



Sra. Assumpta Badia Lorenz, Cap del departament de Contractació.

Vocals específics:
 Sra. Carme Rovirosa Ortoll, vocal titular, Cap del departament d’Organització i Persones



Sr. Joan de la Paz Sánchez, vocal suplent, Cap del departament de Tecnologia i
Administració Electrònica,

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Oberta la sessió ordinària per la secretària a les 09:00 hores, i una vegada comprovada l'existència del
quòrum que cal perquè la sessió pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
Tant mateix, i vist allò que es disposa en l’art. 100.3. de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, així com en l’art. 51 del Reial Decret Legislatiu 781/96, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents, en matèria de Règim Local, i també en l’art. 83
del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, que ens remetien a l’art. 47.3 de la Llei estatal 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de presentar-se a la sessió afers no inclosos en
l’Ordre del Dia, aquest seran tractats un cop acabat aquest, de donar-se les circumstàncies establertes en
els articles esmentats al principi.
ORDRE DEL DIA
1.- Obertura Sobre Únic (documentació administrativa, tècnica i oferta econòmica) relatiu al contracte
d’adquisició, implantació i manteniment d’un nou sistema informàtic per la gestió de RRHH (17/2019)
Atès que la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2019 va aprovar l’expedient núm. 17/2019 per
al contracte de referència.
Un cop examinat el certificat de l’eina Sobre Digital generat per la Plataforma Pública de Contractació, es
constata que dins el termini establert a l’efecte, s’ha presentat la següent empresa:
1.- SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÀTICA APLICADA, S.L. (SAVIA)
Seguidament, es procedeix a les 9:10h, d’acord amb el Registre d’Obertura de sobre, a l’obertura del
Sobre Únic “Documentació administrativa, tècnica i econòmica”, prèvia l’acreditació per part del custodis
de les credencials corresponents, i d’acord amb els plecs, contindrà els següents documents:
Documentació administrativa:
Núm.

Empresa

CSV: fcedf1f2-eb06-418c-9ad4-406f830a297a
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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1

SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÀTICA
APLICADA, S.L. (SAVIA)

consta

Proposta econòmica i criteris objectius:
1.- SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÀTICA APLICADA, S.L. (SAVIA)
a)

b)

Proposta econòmica:
Preu sense IVA

Tipus d’IVA

Quota d’IVA

Preu amb IVA

Percentatge de
baixa

82.263,77€

21%

17.275,39€

99.539,16€

0,26%

Criteris objectius:

Criteri qualitatiu 2:
Jornades de formació o consultoria
4 jornades addicionals
8 jornades addicionals
12 jornades addicionals
16 jornades addicionals

Marcar el que consti

X

Criteri qualitatiu 3:
Incidències critiques
Incidències NO critiques

Resolució d’incidències
Temps de resolució màxima 4 hores.
Temps de resolució màxima 1 dia hàbil

Si/No
Si

Documentació tècnica:
Núm.
1

Empresa

Projecte / Memòria

SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÀTICA
APLICADA, S.L. (SAVIA)

consta

Es fa constar que l’empresa licitadora declara la confidencialitat de la documentació tècnica.
Un cop finalitzada l’obertura del sobre Únic a les 9:15h, la Mesa de Contractació no es manifesta respecte
al contingut de la documentació presentada, i a l’efecte acorda:


Posar a disposició del responsable del contracte, Sr. Joan de la Paz Sánchez la documentació de
l’oferta presentada per l’empresa licitadora per la seva anàlisi i valoració.

I no havent més afers que tractar s’aixeca la sessió quan son les 9:20 hores, donant per aprovada l’acta
en aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 18.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic
del sector públic.
Sitges.
Signat electrònicament.
La Presidenta,

La Secretària,

Sra. Aurora Carbonell Abella

Sra. Assumpta Badia Lorenz”

En data 9 de juliol de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació per donar compte de
l’informe tècnic i proposta d’adjudicació, de la que es va estendre la següent acta:
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT

CSV: fcedf1f2-eb06-418c-9ad4-406f830a297a
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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Núm.
Data
Lloc
Contracte

26
09/07/2019 09:20 h.
Sala de Juntes de l’edifici situat al c/ Sínia Morera, 1 Sitges
Adquisició, implantació i manteniment d’un nou sistema informàtic per la gestió de
RRHH (exp. 17/2019) SOBRE DIGITAL

ASSISTENTS:
President:



Sra. Aurora Carbonell Abella, presidenta.

Vocals Permanents:
 Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, vocal representant de la Secretaria General



Sra. Silvia Rodríguez Sánchez, vocal suplent representant de la Intervenció General

Secretària suplent:
 Sra. Assumpta Pineda Sans, administrativa del departament de Contractació.
Vocals específics:
 Sra. Carme Rovirosa Ortoll, vocal titular, Cap del departament d’Organització i Persones



Sr. Joan de la Paz Sánchez, vocal suplent, Cap del departament de Tecnologia i
Administració Electrònica,

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Oberta la sessió ordinària per la secretària a les 09:20 hores, i una vegada comprovada l'existència del
quòrum que cal perquè la sessió pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en
l'ordre del dia.
Tant mateix, i vist allò que es disposa en l’art. 100.3. de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya, així com en l’art. 51 del Reial Decret Legislatiu 781/96, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents, en matèria de Règim Local, i també en l’art. 83
del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, que ens remetien a l’art. 47.3 de la Llei estatal 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de presentar-se a la sessió afers no inclosos en
l’Ordre del Dia, aquest seran tractats un cop acabat aquest, de donar-se les circumstàncies establertes en
els articles esmentats al principi.
ORDRE DEL DIA
1.- Donar compte de l’informe tècnic del Sobre Únic (documentació administrativa, tècnica i oferta
econòmica) relatiu al contracte d’adquisició, implantació i manteniment d’un nou sistema informàtic per la
gestió de RRHH, i proposta d’adjudicació (17/2019)
Atès l’informe emès en data 28 de juny de 2019 per part del Cap del departament de Tecnologia i
Administració Electrónica, Sr. Joan de la Paz Sanchez, i de la Cap del departament d’Organització i
Persones, Sra. Carme Rovirosa Ortoll, que es transcriu, literalment, a continuació:
“INFORME DE VALORACIÓ
Antecedents
Aquest informe valora el compliment dels requeriments funcionals definits en el plec de prescripcions
tècniques del subministrament, implantació i manteniment del nou sistema informàtic per a la gestió de
Recursos Humans a l’Ajuntament de Sitges.
Es valora la única oferta presentada corresponent a l’empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN
INFORMÁTICA APLICADA, S.L. (SAVIA) amb CIF B-80004732.
Funcionalitats genèriques

CSV: fcedf1f2-eb06-418c-9ad4-406f830a297a
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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Les funcionalitats definides en el plec de prescripcions tècniques eren les següents:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ha de ser multientitat i multiusuari.
L’accés al portal de l’empleat ha de fer-se per mitjà de navegador web, en les versions més
actuals de qualsevol dels navegadors estàndards (Mozilla, Google Chrome o Internet Explorer) i
ha d’estar adaptat a dispositius mòbils: smartphones i tablets, amb els sistemes operatius iOS i
Android.
Ha de comptar amb un calendari que permeti treballar a dates passades, visualitzant informació
ja generada, o a futur, sense que interfereixi amb les dades que estan en explotació al sistema.
Ha de disposar d’una eina que permeti generar informes de manera senzilla i intuïtiva. Aquests
informes han de poder tenir un únic propietari o ser compartits amb altres usuaris. Ha de
permetre la generació de plantilles.
Comptarà amb funcionalitats d’edició de Windows (copiar, enganxar, etc.)
Ha de permetre la sortida de documents en format Microsoft Excel, Word, PDF, etc. Sempre en
les seves versions més actualitzades.
Ha de disposar d’un manual d’usuari en línia.
L’idioma de la interfície ha d’estar disponible, com a mínim en català i castellà.
Ha de disposar d’un sistema de gestió interna d’avisos i notificacions.

Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
Funcionalitats d’accés a dades i seguretat
Les funcionalitats definides en el plec de prescripcions tècniques eren les següents:
1.
2.
3.
4.

Ha de permetre configurar restriccions per usuari a accions de menú (altes, baixes, consultes,
modificacions, etc.) i d’accés a dades.
Ha de disposar de controls identificatius per usuari i entitat.
Ha de disposar d’un sistema d’auditoria que permeti controlar els accessos dels diferents usuaris
per dates, en especial, en aquells casos que l’usuari realitzi modificacions d’informació rellevant.
L’auditoria ha de ser parametritzable (s’ha de poder activar/desactivar) per operacions.
Ha de complir en tot moment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades: llei
orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals
(LOPDGDD).

Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
Funcionalitats específiques
Les funcionalitats definides en el plec de prescripcions tècniques eren les següents:
1.

Gestió d’empleats







2.

Gestió de dades personals dels empleats
o Codi únic i vitalici per treballador
o Càlcul automàtic de dígits de S.S., DNI, banc.
o Incorporació de dades de beneficiaris; tant ascendents com descendents.
o Històric de situacions familiars per a IRPF.
o Fotografia de l’empleat
o Ha de permetre definir nous camps.
Gestió de dades laborals de l’empleat
o Històric de la situació laboral de l’empleat en línia.
o Gestió automàtica dels moviments per a AFI.
o Reorganitzar dades en processos retroactius.
o Ha de permetre definir nous camps.
Gestió complerta de l’expedient personal de l’empleat: Processos d’alta, baixa i modificació de la
situació de l’empleat, guardar dades relatives a títols, cursos, sancions, mèrits i premis, IT’s,
ocupació a nivell de plaça i lloc de treball, grau personal, equipament i situacions laborals,
antiguitat ...
Ha de permetre incloure a l’expedient de l’empleat els documents relatius a la vida laboral:
contracte, certificats, diplomes, etc.

Gestió del cicle de nòmines

CSV: fcedf1f2-eb06-418c-9ad4-406f830a297a
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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Càlcul de nòmina.
o Càlcul parametritzable, ja sigui de manera massiva o per grups.
o Abonament i càlcul automàtic de bàsiques i complementàries.
o Abonament i càlcul automàtic de valor unitari d’hores extres.
o Abonament i càlcul automàtic de quitances i indemnitzacions.
o Abonament de pagues extres, en paga diferenciada o en nòmina ordinària.
o Abonament i càlcul automàtic d’endarreriments, incloent-hi cotitzacions.
o Abonament i càlcul automàtic de triennis i antiguitat.
o Gestió automàtica de situacions especials (jornades).
o Gestió d’acció social (pagament d’ajuts socials).
o Gestió mitjançant el règim d’artistes.
Avançaments, préstecs i retencions judicials.
o Abonament, retenció i cancel·lació de préstecs i avançaments.
o Parametrització de retencions judicials amb quantitat fixa o variable.
o Informacions i comprovacions (llistats i informes).
Abonament de nòmina.
o Generació de fitxers per realitzar transferències bancàries (CSB).
o Transferències bancàries de quotes sindicals i retencions judicials.
o Multitransferències.
o Emissió de fitxers parcials de transferències bancàries.
o Rebuts de nòmina en format .pdf, parametritzables.
o Fitxers en format .pdf per a rebuts de nòmina.
Processos d’Incapacitat Temporal IT.
o Tractament i gestió de totes les classes d’IT. Baixes mèdiques.
o Parametrització prestacions IT i complements garantits.
Seguretat social i cotització
o Fitxers de seguretat social: RED, CRA, SILTRA (SLD).
o Fitxers FAN, AFI, FDI.
o Fitxers DELT@
o Fitxers de cotització d’endarreriments amb període mensual o anual.
o MUFACE
o Gestió i cotització d’incidències aperiòdiques i gratificacions extraordinàries.
Agència Tributària
o Gestió completa d’IRPF, procés anual i regularització.
o Generació fitxa en format PDF.
o Models 110, 111 i 190, 345, 145, 216, 296. En suport magnètic.
o Gestió de professionals, contractats o tercers.
o Incorporació de professionals i altres situacions des de CGAPW.
Rebut de nòmina
o El format del rebut de nòmina, serà:

DINA4. Parametritzable.

PDF per l’enviament per mitjans electrònics.

Possibilitar la descàrrega del rebut des del portal de l’empleat.
o Permetrà la personalització del rebut.
o Permetrà la inclusió de notes i missatges, tan de manera genèrica com de forma
individual en els rebuts dels empleats.
Informes
o Llistats dinàmics de retribucions en PDF i fulls de càlcul.
o Resums de conceptes, períodes, partides pressupostàries.
o Emissió de llistats comparatius de nòmines.
o Consulta de dades agrupades.
o Obtenció de dades per complimentar les enquestes ISPA.
Generador de consultes
o El sistema comptarà amb una eina de fàcil utilització que permetrà definir informes de
manera que:

Tots els camps de la BBDD estiguin disponibles.

Permetrà la utilització de formules de càlcul en les consultes.

La descàrrega de dades en format: Excel, html, Word, etc.

CSV: fcedf1f2-eb06-418c-9ad4-406f830a297a
Aquest document és Còpia autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://carpeta.sitges.cat/validacio
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Permetrà la creació de plantilles emmagatzemables a la base de dades per la
seva explotació posterior.

Consolidació d’informes en diverses entitats.
Gestió de l’històric
o Emissió i comprovació de rebuts històrics
o Emissió i comprovació de llistats de nòmines històriques.
Gestió de partícips i actualitzacions promotores del Pla de Pensions
o Gestió del pagament del Pla de Pensions
Incidències. Per a la gestió d’incidències el sistema permetrà:
o Tindrà control de màxims mensuals i anuals
o Permetrà les càrregues d’incidències per fitxers externs
o Tractament d’incidències de forma massiva
o Tractament de recaigudes
Càlcul d’endarreriments. Incorporarà un sistema senzill i intuïtiu per a la gestió d’endarreriments,
que incorporarà les següents funcionalitats:
o Ha de permetre múltiples liquidacions en el mateix període.
o Assignació automàtica de liquidació per a RED.
o Possibilitat de redirigir els resultats a diferents pagues i preus.
o Possibilitat d’acumular diverses liquidacions d’endarreriments a una paga.
o Consolidació automàtica d’endarreriments recurrents com a incidències del mes
anterior.
o Gestió automàtica per la regularització de situacions sense recàrrecs a la Seguretat
Social.

Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
3.

Gestió de contractes








Emissió de models oficials de contractes SEPE.
Cartes de finalització de contracte i altres annexes.
Càlcul de quitances i indemnitzacions.
Generació de fitxers Contrat@.
Avís de finalització de contracte.
Valoració de contractes de treball.
Gestió d’altes i baixes massives de treballadors.

Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
4.

Administració de llocs de treball i places




Gestió de la Plantilla
o Processos per a la gestió de la informació de la plantilla
o Dades mínimes de la plaça associada al registre de personal.
o Definició de places, atributs i històric.
o Gestió de les diferents situacions de les places.
o Confecció de versions de places.
o Generació de models de l’expedient administratiu de l’empleat.
o Informes estàndard de plantilla.
Gestió de la RLT
o Simulació de l’organigrama.
o Assignació des de l’estructura de llocs de treball.
o Definició de llocs de treball amb les seves característiques.
o Confecció de versions històriques de la RLT.
o Enllaç de les retribucions per llocs amb la nòmina.
o Confecció de versions de llocs de treball.
o Informes estàndard de RLT.
o Visualització gràfica de l’estructura de l’organització.

Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
5.

Simulacions, càlculs i seguiment pressupostari (Capítol I)

CSV: fcedf1f2-eb06-418c-9ad4-406f830a297a
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Gestió del pressupost (anual i per períodes variables)
Gestió i manteniment de simulacions.
Càlcul pressupostari basat en RLT i en nòmina.
Gestió independent de plantilles pressupostàries.
Seguiment pressupostari mensual per partides.
Informes de pressupost.

Amb l’objectiu de facilitat el control de fiscalització, serà necessari que el sistema informàtic faci llistats de
modificacions entre nòmines per control de fiscalització; per conceptes, per persones, amb detalls i
numeració i amb resums significatius que expliquin els canvis, i que s’adapti a l’estructura de resolució
d’aprovació de la nòmina mensual. Amb un resum que conclogui els canvis en relació a despeses
variables i fixes, i un quadre que indiqui els canvis entre l’import total de la nòmina del mes passat i la
nòmina del mes present, desglossat per conceptes.
També són necessaris informes de pressupost. Amb l’informe de pressupost, el programa calcularà els
imports de la plantilla prevista a cobrir i les places contractades i previstes de personal temporal.
Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
6.

Processos de selecció i oferta pública d’ocupació

El mòdul permetrà gestionar de forma completa tot el cicle del procés de selecció, creant convocatòries i
facilitant la publicació.
Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
7.

Gestió de la formació

El mòdul de gestió de formació ha de permetre definir el pla i l’estratègia de formació de l’Ajuntament de
Sitges de forma fàcil i unificada, definint convocatòries, sol·licituds i enquestes, la gestió pressupostaria,
dates d’apertura, períodes dels plans, documentació, llistes d’admesos, restriccions i reserves.
Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
8.

Gestió de les ajudes socials

El mòdul controlarà totes les peticions rebudes dels empleats i empleades, i permetrà accedir a tota la
informació del titular beneficiari de l’ajuda, la seva situació laboral i el concepte especificat en la sol·licitud.
Serà possible realitzar el seguiment de cada sol·licitud des del seu registre a la seva imputació. En cas de
que l’ajuda social sigui aprovada, serà possible l’abonament a la persona treballadora directament a la
nòmina.
Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
9.

Portal de l’empleat

El sistema ha d’incloure un Portal de l’Empleat, que ha de permetre a cada empleat la possibilitat de
visualitzar a través d’un únic sistema web tota la informació rellevant que el departament de RRHH
disposa sobre ell. Els empleats, han de poder tramitar directament des d’aquest portal diversos tràmits,
com poden ser les sol·licituds de canvi de dades personals (canvi d’adreça, telèfon, etc.) sol·licituds
econòmiques (canvi de % IRPF, sol·licituds de préstec, etc.), sol·licituds de gestió d’absentisme
(sol·licituds de vacances, permisos, etc.), visualització del rebut de nòmina, certificats de retencions,
contractes laborals, etc.
La solució ha de garantir els següents aspectes:

Garantir la compatibilitat tècnica i funcional amb la solució de gestió de persones de l’entitat.

Garantir la integració completa amb la informació de cada empleat, detallada en la solució de
gestió de persones de la corporació.

Oferir la possibilitat d’establir un esquema de diferents rols d’accés, seguretat i gestió.

Permetre la simplificació i automatització dels processos administratius, de manera que els
empleats puguin realitzar sol·licituds/peticions (vacances, permisos, canvis de dades personals,
%IRPF, etc.), les quals s’han d’aplicar automàticament al mòdul que correspongui, una vegada
siguin validats/autoritzats oportunament.
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Suportar les transaccions mitjançant senzills workflows o fluxos, que decidiran el tràfic de les
mateixes i la durada del silenci administratiu.
Oferir un historial i traçabilitat dels processos interns de sol·licituds i comunicacions.
Permetre el procés de delegació o substitució de perfils responsables en els processos de
validació de sol·licituds.
Disposar d’un manual d’usuari detallat i rebre una formació dels sistema.
Disposar d’un mòdul d’avisos parametritzable.
Permetre la visualització i modificació de marcatges de control horari.
Facilitar la publicació de documents d’interès general. Plafó d’anuncis corporatiu i sindical.
Permetre la visualització de l’expedient personal de l’empleat.
Representació gràfica de l’organigrama de l’entitat.
Possibilitat d’adjuntar documents justificatius a sol·licituds.
Tecnologia responsive per accés al portal de l’empleat des de dispositius compatibles:
smarphones i tablets.

Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
10. Control horari integrat amb la solució de nòmina, recursos humans i portal de l’empleat.
La solució de control horari ha d’estar adaptada a les necessitats de control d’entrada/sortida d’empleats i
sincronitzada amb els processos de nòmina i el Portal de l’Empleat.
El sistema de control horari/presència, ha de tenir les següents funcionalitats:













Sincronització entre les altes, baixes i situacions d’IT, entre el sistema de control horari i el
sistema de gestió de l’empleat.
Visualització per part dels empleats dels seus fitxatges.
Visualització per part dels responsables, de fitxatges de persones a càrrec.
Sol·licitud de modificació de fitxatges per part dels empleats.
Validació de les sol·licituds de modificació de fitxatges per part dels responsables o gestors de
control horari.
Visualització de calendaris, horaris, hores treballades, vacances, etc., tan al propi empleat com
als seus responsables.
Possibilitat que qualsevol empleat pugui realitzar el fitxatge a través del portal de l’empleat d’una
manera ràpida i àgil.
Gestió d’incidències: el sistema ha de permetre la introducció d’incidències com tipus d’hores
treballades al centre, fora del centre, absències justificades, cursos, etc. ha de permetre
gestionar els tipus d’incidències d’una manera oberta.
Horaris i calendaris: definició de calendaris per treballador o departaments, torns alternatius,
cicles, torns entre dies, etc.
Ha de permetre gestionar càlculs d’hores extres, saldos d’hores, borses horàries, absentismes,
etc.
Accions massives: Assignació i desassignació de marcatges massius, jornades, calendaris, etc.
Eines de cerca, filtratge, report i estadística, per diferents criteris, valors o resultats, i que permeti
la exportació d’aquestes dades en format PDF, Excel, etc.

Tot i que no es preveu contractar aquest servei actualment, l’empresa licitadora que opti a aquest
contracte, ha de acreditar que disposa d’una aplicació per fitxar des de dispositius mòbils que permeti la
geolocalització del lloc des d’on s’ha realitzat el fitxatge.
Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
11. Integració amb altres programes (comptabilització)
És requeriment d’aquest contracte la integració TOTAL del nou sistema informàtic per a la gestió de
Recursos Humans amb la comptabilitat d’AYTOS de l’empresa Aytos Berger-Levrault. Aquesta integració
haurà d’estar operativa en el posta en marxa inicial del programari.
Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
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Funcionalitats tecnològiques
Les funcionalitats definides en el plec de prescripcions tècniques eren les següents:
1.

El sistema haurà de funcionar en algun dels següents entorns existents:





2.

L’Ajuntament de Sitges disposarà els llocs clients que utilitzaran el sistema objecte del present plec.
Aquests llocs tindran tecnologia PC amb perfil mòbil i disposaran, com a mínim, de les següents
característiques:







3.

Entorn virtualitzat.
Plataforma servidora Windows Server 2016 o superior.
Plataforma client Windows 7 / Windows 10 o superior.
Els aplicatius han d’executar-se en un entorn de sistema d’usuari bàsic sense necessitat d’elevar
els permisos d’execució per sobre de les necessitats, és a dir, sense permisos d’Administració.

Intel Core i3 2,0 GHz.
4 Gb RAM.
120 Gb disc dur.
Sistema operatiu Windows 7/10 Professional 64 bit.
Navegador Internet Explorer 11.0 o superior / Google Chrome 65 o superior.
Xarxa local Ethernet 100.

El sistema objecte d’aquest subministrament haurà de tenir en compte les següents necessitats:




Entorn gràfic en els equips clients del sistema.
Integració amb eines ofimàtiques de Microsoft en les seves darreres versions.
Integració amb sistemes de correu electrònic Microsoft Exchange/Outlook en les seves darreres
versions.

Segons la documentació aportada el programari SI compleix les funcionalitats requerides.
Valoració criteris avaluables
La valoració dels crides avaluables és la següent:
Criteri número 1. Preu oferta
Justificació del criteri i de la fórmula: (preu oferta mínima/ preu oferta) * 90
Puntuació màxima: 90 punts
Dades OFERTA 1:

Preu ofertat (IVA inclòs): 99.539,16€

Puntuació: 90 punts
Criteri número 2. Criteri qualitatiu: Augment jornades consultoria presencial.
Justificació del criteri i de la fórmula:
El plec tècnic defineix 10 jornades presencials que el licitador haurà de destinar, a criteri de
l’Ajuntament, a formació o consultoria. El licitador podrà augmentar el nombre de jornades a
disposició de l’Ajuntament, en les mateixes condicions descrites en el plec tècnic obtenint la següent
puntuació:
4 jornades addicionals
8 jornades addicionals
12 jornades addicionals
16 jornades addicionals

2 punts
4 punts
6 punts
8 punts

Puntuació màxima: 8 punts
Dades OFERTA 1:

Nombre de jornades addicionals: 16 jornades.

Puntuació: 8 punts
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Criteri número 3. Criteri qualitatiu: Millora dels Acords de Nivell de Servei (SLA) mínims.
Justificació del criteri i de la fórmula:
El plec tècnic defineix un temps de màxim de resolució d’incidències, el licitador podrà reduir el
temps de resposta obtenint la següent puntuació:
Incidències critiques
Incidències NO critiques

Temps de resolució màxima 4 hores.
Temps de resolució màxima 1 dia hàbil.

2 punts

Puntuació màxima: 2 punts
Dades OFERTA 1:

Millora temps resolució incidències: SI.

Puntuació: 2 punts
Conclusions
La solució de programari de l’oferta presentada per SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA
APLICADA, S.L. (SAVIA) amb CIF B-80004732 dona compliment a tots els requeriments funcionals
definits al plec de prescripcions tècniques.
La puntuació total segons els criteris qualitatius objectius definits és de 100 punts.
Sitges, a data de la signatura electrònica.
Carme Rovirosa Ortoll
Cap del Departament d’Organització
i Persones”

Joan De la Paz Sánchez
Cap Departament de Tecnologia
i Administració Electrònica

Conseqüentment la Mesa de Contractació acorda:


Donar-se per assabentada i fer públic l’informe mitjançant el perfil del contractant pel
coneixement de les empreses.



Acordar elevar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN
INFORMÁTICA APLICADA, S.L. (SAVIA) proposada pel tècnic responsable del contracte, i es
procedeixi a la notificació a la mateixa de requeriment de la documentació d’acord amb l’article
150.2 de la LCSP.

I no havent més afers que tractar s’aixeca la sessió quan son les 9:45 hores, donant per aprovada l’acta
en aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 18.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic
del sector públic.
Sitges.
Signat electrònicament.
La Presidenta,

La Secretària suplent,

Sra. Aurora Carbonell Abella

Sra. Assumpta Pineda Sans”

En compliment de l’establert a l’article 172 del RD 2568/1986 del ROF, i en relació als elements
addicionals a informar per l’expedient de despesa 17.2.2.2 establerts en els articles 15 a 20 del
Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Sitges i Ens dependents i participats, s’informa
el següent:
a) Quan no s'adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta formulada per la Mesa:
Que s’informa Elija un elemento. conforme existeix decisió motivada de l'òrgan de
contractació.
b) Quan es declari l'existència d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que
s’informa Elija un elemento. conforme existeix constància de la sol·licitud de la informació als
licitadors suposadament compresos en elles i de l'informe del Servei tècnic corresponent.
c) Quan s'utilitzi el procediment negociat:
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Que s’informa Elija un elemento. en relació a l’existència en l'expedient de les invitacions
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig aplicades
per l'òrgan de contractació i de les avantatges obtingudes amb la negociació, de
conformitat amb el que es disposa en la normativa contractual vigent. Així mateix s’informa
Elija un elemento. conforme s'ha publicat l'anunci de licitació corresponent en els supòsits de
l'art. 177 del TRLCSP o 169 de la LCSP.
d) Quan es proposi la celebració d'un contracte amb preus provisionals de conformitat amb
l'art. 87.5 del TRLCSP o 102.7 de la LCSP:
Que s’informa Elija un elemento. conforme es detallen en la proposta d'adjudicació els
extrems continguts en les lletres a), b) i c) del citat precepte.
e) Que s’informa favorablement i s'acredita la constitució de la garantia definitiva.
f) Que s’informa favorablement conforme el licitador que es proposa com a adjudicatari està
al corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

VISTES les conclusions de l’informe proposta s’adopten els següents acords:
PRIMER.- Declarar la validesa dels acords adoptats per la Mesa de Contractació, en
concret ratificar la classificació proposada així com la resta d’acords instrumentals i
complementaris del present procediment (expedient núm. 17/2019).
SEGON.- Adjudicar el contracte a l’empresa identificada més avall, d’acord amb la
proposició presentada pel contractista i amb subjecció a la resta de condicions
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com les
especificacions tècniques:
DADES IDENTIFICACIÓ CONTRACTE:
Objecte: Contracte d’adquisició, implantació i manteniment d’un nou sistema informàtic
per la gestió de RRHH (ex 17/2019)
Preu: 82.263,77€ més 17.275,39 € (21% d’IVA) amb un total de 99.539,16€
Durada: Servei de suport i manteniment, 4 anys.
Pròrrogues: No
DADES IDENTIFICACIÓ EMPRESA
Nom: SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA (SAVIA)
NIF : B80004732
Adreça electrónica: savia@savia.net
Representant: Ana Piña Jiménez
TERCER.-. Aprovar les operacions comptables d’acord amb el següent:
ANUALITATS ECONÒMIQUES
Any: 2019
Import (€): 79.739,16
Partida: B235 92035 6410002
Denominació: Aplicacions informàtiques
Apunt previ 920190005388 de data 17/07/2019.
Any: 2020
Import (€): 19.800,00
Partida: B235 92035 2160000
Denominació: Manteniment equips pel procés d’informació
Apunt previ 920199000112 de data 18/07/2019
CSV: fcedf1f2-eb06-418c-9ad4-406f830a297a
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QUART.- Aprovar les anul·lacions de despesa d’acord amb el següent:


Apunt previ 920190005390 d’import de 260,84 de data 17/07/2019

CINQUÈ.- Acordar que el present contracte entrarà en vigor a partir del dia següent al
de la seva signatura.
SISÈ.- Requerir a l’adjudicatari per que atorgui l’instrument de formalització del
contracte en document públic administratiu en els terminis establerts a la clàusula
divuitena del PCAP.
SETÈ.- Comunicar les dades del present contracte al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, qui remetrà les dades a la Sindicatura de Comptes, i
publicar l’anunci de formalització d’acord amb els plecs i els models d’utilització oficial,
d’acord amb el Reial Decret 300/2011 de 4 de març, pel que es modifica el 817/2009
de maig pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de
Contractes del Sector Públic.
VUITÈ.- Notificar el present acord a tots els que hagin participat en el procediment de
selecció del contractista.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els acords descrits en la proposta
precedent.
I perquè així consti en l'expedient, lliuro el present certificat, amb reserves de l'art. 206
del Reglament d'organització i funcionament, per ordre i amb el vist-i-plau de
l’Alcaldessa.
Sitges, signat electrònicament
Vist i plau
L’Alcaldessa
Aurora Carbonell Abella
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