
 

PLEC TÈCNIC PER CONTRACTAR EL MANTENIMENT DEL SOFTWARE DE 
GESTIÓ POLICIAL EUROCOP. 

 

1er. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és contractar el manteniment de l'aplicació informàtica de gestió 
policial, i garantir la solució de les possibles incidències en la utilització del mateix. 

 

2n .JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El manteniment de l'aplicació és necessària, atès que qualsevol incidència en el 
funcionament, vist que no és possible fer modificacions pels serveis informàtics de 
l'Ajuntament (ja que tècnicament no és possible atès que no és una aplicació lliure) i davant 
qualsevol incidència no és possible solucionar-la amb el corresponent perjudici pel servei 
als ciutadans. Actualment mitjançant aquesta aplicació informàtica es donen entre altres els 
següents serveis : 

- Mòdul de Policia Judicial (Recollida de denúncies, instrucció atestats judicials etc.) 

- Mòdul de Policia Trànsit (instrucció DSV i sinistres vials, redacció informes, etc.) 

- Mòdul de Policia Administrativa (Instrucció expedients sancionadors). 

- Mòdul de Gestió de Personal (Realització de quadrants de serveis, ordres servei) 

- Mòdul de vehicles (vehicles abandonats etc.). 

- Mòdul de recepció d'avisos telefònics. 

- Mòdul de Eurocop DGT-ATEX (connexió amb Direcció General Trànsit). 

 

3r. SITUACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR QUAN ALS PROGRAMES 
DESCRITS  

En concret 

- L'Ajuntament no va adquirir la propietat del programa, sinó el dret de l'ús. 

- L'Ajuntament de Manacor disposa actualment dels executables i no disposa dels seus 
codis fonts pertinents ni de la seva documentació tècnica pel que fa al seu disseny. 

- Es tracta d'aplicacions que no són d'ús exclusiu per l'Ajuntament de Manacor.  

- No són aplicacions fetes a mida per a l'Ajuntament de Manacor. 

Per la qual cosa, el contracte de manteniment solament pot ser desenvolupat per 
contractistes que tenguin la propietat o siguien creadors dels programes (aplicacions) que 
es volen mantenir o bé sien distribuidors autoritzats que puguin garantir la titularitat dels 
drets d’explotació, la qual cosa s’acreditarà juntament amb la presentació de la 
documentació administrativa. No constituirà un document que ho acrediti una declaració de 
l'empresa licitadora atès que dits documents han de ser emesos per personal independent de 
l'empresa licitadora. 



 

 
 

4rt. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 

Els treballs a desenvolupar són els següents: 

- Manteniment del software del sistema Informàtic per la Gestió policial EUROCOP 

- Manteniment del sistema EUROCOP DGT ATEX 

- Integració DGT amb els serveis EUROCOP 

 

5è. COMPLIMENT EN LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÁCTER PERSONAL 

En cas que per les taques descrites en aquest plec, es tingui accés a dades personals 
s’aplicarà el següent: 

El servei tècnic extern (empresa o persona física) tendrà accés a les dades existents en els 
sistemes de l'Ajuntament, sempre per a procedir a realitzar les tasques descrites en aquest 
plec. 

No obstant això, l'accés a les dades no es considerarà comunicació de dades d'acord amb 
l’art. 12 de la LOPD 15/1999, ja que dit accés, i el corresponent tractament és necessari per 
a realitzar la prestació del servei. 

Per això, i als afectes de la normativa de protecció de dades, l'empresa serà considerada 
encarregada del tractament de dades, conforme l’art. 20 del RD 1720/2007, de 21 de 
desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 
protecció de dades de caràcter personal, i d'acord amb allò que s'ha exposat en aquest 
article s'estableix expressament que l'empresa únicament tractarà les dades d'acord amb les 
instruccions que es donen des de l'Ajuntament, que no les aplicarà o utilitzarà amb fi 
diferent del que figura en la prestació dels serveis, ni les comunicarà a altres persones o 
empreses. 

L' empresa es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a 
què es refereix l’art. 9 LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i les previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.  

Una vegada complida la prestació del servei, i en quan a la conservació de les dades per 
l'encarregat del tractament s’haurà de complir el que preveu l'article 22 del RD 1720/2007, 
de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 

Així mateix s’haurà de complir, quant a la transferència internacional de dades, el que 
preveu el Títol VI, del RD 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

6è. CRONOLOGIA I DURADA DEL CONTRACTE 

El termini del manteniment del software és de dos anys. 



 

L’inici del contracte no serà anterior a 1 de maig de 2017. 

 

7è. CONDICIONS MÍNIMES. 

Es considera que el contingut d’aquest plec fa referència a les condicions mínimes 
exigibles. 

 

8è. PREU DEL SERVEI 

 

ACTIVITAT: Actualització i manteniment del software del 
sistema Informàtic per la Gestió policial EUROCOP 

PRESSUPOST 
SENSE IVA 

PRESSUPOST 
AMB 21 % IVA 

Període 01.05.2017 fins 30.04.2018  6,267.50 € 7,583.68€ 

Període 01.05.2018 fins 30.04.2019 6,267.50 € 7,583.68€ 

Total 12,535.00 € 15,167.36 € 

 

8è. JUSTIFICACIÓ DEL PREU 

El suport i manteniment objecte d’aquest contracte tindrà un preu màxim anual de 6,267.50 
euros sense IVA i de 7,583.68 euros (21% IVA inclòs) i en total de 12,535.00 euros sense 
IVA i de 15,167.36 euros (21% IVA inclòs). 

Pel càlcul del valor estimat del contracte s'han realitzat consultes del mercat; sol·licitant 
pressupost a empreses del sector que s'incorporen a l'expedient de contractació, resultant 
que només s'ha obtingut el pressupost de l'empresa subministradora de l'aplicació 
informàtica.  

Manacor, 13 de febrer de 2017 

 

  

 

Pere Martínez Pol    Antoni Nadal Llodrà  

Oficial de la Policia local   Tècnic superior en Informàtica 


