PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS RELATIVES AL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA INTRANET I DE LA PÁGINA WEB DE ICREA
INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇAT
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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE: “SERVEIS D’ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA INTRANET
I DE LA PÁGINA WEB DE ICREA”
A. OBJECTE: Contractació d’una borsa d’hores per a l’actualització i millora tant de la página web
pública de ICREA com de la intranet.
Codi CPV 72212220-7 Servicios de desarrollo de software de Internet e intranet
B. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 50.000,00€ (cinquanta mil) (IVA no inclòs).
C. Pressupost màxim de licitació: 50.000,00€ (cinquanta mil) (IVA no inclòs). 25.000,00 €/anuals (vint-icinc mil euros/anuals)(IVA no inclòs). Preu hora de licitació: 50€/hora
D. TIPUS DE PROCEDIMENT: Obert
E. TRAMITACIÓ: Ordinària, aplicant mesures de gestió eficient d’acord amb l’article 8 del DECRET LLEI
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
F. DIVISIÓ EN LOTS: NO
G. TERMINIS D'EXECUCIÓ: Fins esgotar el pressupost màxim de licitació amb un període incial de 24
(vint-i-quatre) mesos, a comptar des de la formalització del contracte, prorrogable en cas de que no
s’hagi esgotat el pressupost màxim per un any més.
H. VALORACIÓ DE TERMINIS: NO
I. LLOC D'EXECUCIÓ: . A la seu de l’institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
Adreça: Passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
J. GARANTIA PROVISIONAL: No es requereix, segons el que disposen l’article 8 del DECRET LLEI 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i l’article 106 de la LCSP
K. GARANTIA DEFINITIVA: Sí, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA
L. CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Veure clàusula 8 del PCP.
M. TERMINI DEVOLUCIÓ GARANTIA: 6 mesos.
N. SUBCONTRACTACIÓ: Es permet la subcontractació fins a un 15%, no es pot subcontractar la direcció
de projecte ni la direcció tècnica.
O. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:
Lloc: A la seu de l’institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
Adreça: Passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Data límit: La que s’estableixi en l’anunci de la licitació
Horari de registre: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
P . ACTES D'OBERTURA:
OBERTURA DEL SOBRE 3:
Data: La que s’estableixi en la plataforma de contractació
Q. FORMULACIÓ DE CONSULTES RELATIVES A LA DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL
Les empreses interessades a participar en el present procediment de contractació podran realitzar
les consultes que estimen pertinents en relació amb la documentació contractual i als efectes de
poder confeccionar la seva proposta a través de la bústia de correu electrònic icrea@icrea.cat.
El termini màxim d'acceptació de qüestions serà de CINC dies naturals abans de la data límit prevista
per a la presentació de les ofertes.
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Clàusula 1. Objecte i regim jurídic del contracte
1. L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars és l'establiment de les condicions que regiran
l'adjudicació, per part de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (en endavant ICREA)
del contracte de serveis d’actualització i millora de la intranet i de la pàgina web de ICREA,
mitjançant preus unitaris de hora de serveis i amb un pressupost màxim de licitació.

Els treballs objecte d’aquesta contractació consisteixen en:
Actualització i millora dels processos relatius als programes ICREA Sènior, ICREA Acadèmia
i Promoció.
•
Actualització i millora de la intranet: pàgines investigadors, reports i Memòria anual.
•
Altres canvis i millores proposats per la Direcció.
•

Constitueix l'objecte del present Plec de Clàusules Particulars l'establiment de les condicions
jurídiques i tècniques que regiran el referit procediment d'adjudicació.
Totes les prestacions compreses en l'objecte contractual s'han de dur a terme d'acord amb els
termes i condicions descrits en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el present Plec.
El present contracte es tipifica com a contracte de serveis per preus unitaris, d’acord amb la
Disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, sense que el nombre total de serveis a executar
es defineixi amb exactitud, i les mateixes, dins el pressupost màxim seran les que corresponguin a
les necessitats de l’ICREA.
Atès el valor estimat al qual ascendeix el present contracte, el mateix no es troba subjecte a
regulació harmonitzada i s’adjudicarà mitjançant procediment obert, amb tramitació simplificada,
no subjecte a regulació harmonitzada.
2. ICREA està subjecte a les disposicions de la LCSP relatives a la contractació no harmonitzada
que com poder adjudicador que no té caràcter d'Administració Pública li són aplicables, al DECRET
LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
3. Pel que fa a les fases d'execució i extinció del Contracte, aquest queda subjecte al dret privat,

regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexa, i en tot allò no previst, per la
legislació civil i mercantil aplicable. El contracte té la consideració de contracte privat.

Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació, efectes,
compliment i extinció del Contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicció i competència dels
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués
correspondre'ls .
4.

El present Plec de clàusules particulars, els seus Annexes i el Plec de prescripcions tècniques
revestiran caràcter contractual. El contracte s'ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules
del qual es consideraran part integrant del respectiu contracte.

5.

La presentació de proposicions implica l'acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació,
sense cap excepció o reserva.
6.

7. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en

compte en primer lloc el Plec de clàusules particulars i les prescripcions tècniques, que prevaldran
sobre qualsevol altra norma.
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximirà
l'adjudicatari de l'obligació de complir-los.
Clàusula 2. Valor estimat del contracte, Pressupost de licitació i Preu del contracte.
1. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la

publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de fins a 50.000€ (cinquanta-mil euros),
IVA exclòs, d’acord amb el punt B del quadre de característiques del contracte.
Aquest valor estimat del contracte s’ha calculat conforme a l’article 101 de la LCSP, inclou
l’import de les anualitats del contracte, les seves possibles prorrogues i els imports de les
modificacions previstes en el contracte.
2. El pressupost màxim de licitació ascendeix a 50.000€, IVA exclòs amb un màxim anual de

25.000€ anuals (vint-i-cinc mil euros/anuals), IVA exclòs. Aquest pressupost de licitació inclou tots
els treballs objecte del servei i les despeses que, segons els documents contractuals i la legislació
vigent corren per compte de l’adjudicatari.

3. Els preus del contracte seran aquells preus/hora que s’adjudiquin, dins dels quals s’haurà

d’indicar, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. No es preveu revisió de
preus durant la seva vigència.

4. La retribució del contracte es realitzarà contra factura mensual en funció de les hores

treballades en el projecte, i atenent al preu/hora ofertat.

Clàusula 3. Durada del contracte
La durada del present contracte serà de 24 (vint-i-quatre) mesos, a comptar des de la
formalització del contracte o fins que s’esgoti el pressupost màxim de licitació.
1.

El termini previst inicialment serà prorrogable fins a un any més sense que es modifiqui el
pressupost màxim. La pròrroga i la seva durada serà comunicada formalment per ICREA a
l’adjudicatari amb una antelació mínima d’un mes a l’expiració del contracte vigent en aquell
moment.
2. La pròrroga del contracte ha de ser acordada per l’òrgan de contractació i és obligatòria per a

l’adjudicatari.

Clàusula 4. Expedient de contractació i procediment de contractació
La contractació del Servei es tramitarà de forma ordinària i s’adjudicarà pel procediment obert,
aplicant mesures de gestió eficient d’acord amb l’article 8 del DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig,
de mesures urgents en matèria de contractació pública
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu
conjunt d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec.
Clàusula 5. Òrgan de contractació i responsable del contracte
L’òrgan de contractació és el Director Executiu de la Fundació, per delegació del Patronat.
Pàgina 4 de 16

Responsable del contracte: Es designa responsable del contracte a Àngel Pina, a qui correspon
supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar que la prestació pactada es faci correctament, dintre de l’àmbit de les facultats que li
siguin atribuïdes.
Clàusula 6. Publicitat de la licitació
La present licitació es publicarà mitjançant anunci a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat on es troba el Perfil de Contractant d’aquesta entitat amb una antelació mínima de
15 dies a l’assenyalat com a últim dia per a la presentació de les sol·licituds de participació.
L’adreça de la web és la següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=recerca&idCap=14180610&ambit=&
Clàusula 7. Documents que es lliuraran als licitadors
Des del dia de la publicació de l’anunci a la Plataforma de Contractació electrònica de la
Generalitat (en el qual es troba el Perfil de Contractant), les empreses interessades podran obtenir
a l’esmentada pàgina la documentació per la qual es regularà el present procediment de
contractació, essent aquesta la següent:
−
-

Aquest Plec de clàusules particulars
Plec de clàusules tècniques

Tota la documentació és contractual i el desconeixement de la mateixa en qualsevol dels seus
termes i dels altres documents contractuals que en formen part no eximeix l’adjudicatari de
l’obligació de complir-les.
Clàusula 8. Requisits generals de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors
1. Capacitat

Estan facultades per participar i subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, que no
incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, que acreditin
la solvència/classificació que es requereix en el present Plec i que gaudeixin de l’habilitació
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte del
contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements personals i materials
suficients per executar correctament el contracte.
No obstant el què s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives al
contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar
un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.
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D’acord amb la Disposició transitòria tercera de la LCSP , fins que transcorrin sis mesos de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei i resulte exigible, per tant, l'obligació establerta per al
procediment obert simplificat en la lletra a) de l'apartat 4 de l'article 159, d'estar inscrit en el
Registre oficial de licitadors i Empreses Classificades o registre equivalent, l'acreditació de la
capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar es realitzarà en la forma establerta
amb caràcter general.
2. Solvència econòmica, financera i tècnica

Solvència econòmica i financera:
Xifra anual de negocis. La xifra anual de negocis, referit com a màxim als tres darrers exercicis ha
de ser superior a 100.000,00 euros.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dels darrers tres anys.
Solvència tècnica:
Import dels serveis executats: Import anual executat en els darrers cinc anys de naturalesa igual o
similar a la que constitueix l’objecte del present contracte, amb un mínim de 50.000 euros.
En tot cas, en atenció a la particular característiques del present contracte, es requereix que el
licitador hagi executat com a mínim un projecte implementat sobre el gestor de continguts Drupal i
on s’hagi encarregat també del disseny d’interfície, l’optimització SEO i WPO.
Cal presentar un mínim de 25 webs Drupal les quals han d’haver estat desenvolupades i publicades
o actualitzades en els últims 2 anys, entenent com a tal, el període de 24 mesos immediatament
anterior a la publicació de la present licitació.
Mitjans personals i materials a adscriure al contracte:
El personal tècnic participant en el contracte ha de comptar com a mínim amb els següents perfils
tècnics i amb l’experiència mínima professional que es detalla:
●
●
●
●
●
●
●

Director/a de projecte: 10 anys d’experiència professional en Drupal
Director/a tècnic/a: 10 anys d’experiència professional.
Dissenyador/a d’interfície d’usuari i usabilitat (UI/UX): 3 anys d’experiència professional en
web.
Maquetador/a web: 5 anys d’experiència professional.
Desenvolupador/a CMS Drupal: 10 anys d'experiència professional en Drupal.
Tècnic/a SEO: 3 anys d’experiència professional.
Assistent de continguts: 2 anys d’experiencia professional amb gestors de contingut web.

Caldrà aportar el currículum vitae de cadascun dels integrants de l’equip que s’assignarà que
acrediti la titulació i l’experiència requerides.
3. Unions Temporals d’Empreses

ICREA pot contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment
a l’efecte.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la
seva solvència, de conformitat amb el que disposa la LCSP. Per tal de determinar la solvència de la
unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. La formalització de
la UTE haurà de ser efectiva amb caràcter previ a la formalització del contracte. Aquestes
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empreses hauran de presentar la declaració de compromís, restant obligades solidàriament
davant ICREA. La durada de la UTE haurà de coincidir amb la del contracte fins a la seva extinció.
4. Successió en el procediment de licitació.

Si durant la tramitació del present procediment i abans de l’adjudicació del contracte es produís
l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, o per la transmissió
del seu patrimoni empresarial, la succeirà en la seva posició en el procediment la societat
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la
corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de
prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència i classificació, quan aquesta sigui exigible, en
les condicions exigides al present plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació.
Clàusula 9. Garantia provisional
En virtut del que disposen l’article 8 del DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents
en matèria de contractació pública i l’article 106 de la LCSP no es requereix garantia provisional.
Clàusula 10. Proposicions dels licitadors. Normes generals
Les proposicions han de ser de la totalitat de l’objecte del contracte, i no s’acceptaran ofertes
parcials.
Les proposicions s’han de presentar a la seu de ICREA.
No s’admetran proposicions presentades amb posterioritat a la finalització del termini de
presentació d’aquesta licitació.
Els licitadors han de designar junt amb les seves propostes un domicili, telèfon, correu
electrònic i persona de contacte per a comunicacions i relacions que es derivin d’aquesta
licitació.
Totes les notificacions que s’efectuïn durant la tramitació del present procediment es realitzaran
mitjançant correu electrònic a la direcció facilitada pel licitador i es consideraran vàlidament
efectuades des de la seva remissió.
Clàusula 11. Forma de presentació de les proposicions i documentació
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP les es podran realitzar mitjançant
adreça electrònica habilitada o mitjançant compareixença electrònica.
Els terminis a comptar de la notificació es computaran des de la data d'enviament de la mateixa
o de l'avís de notificació, si fos mitjançant compareixença electrònica, sempre que l'acte objecte
de notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació.
En cas contrari els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per l'interessat.
La tramitació del procedimens d'adjudicació comportarà la pràctica de les notificacions i
comunicacions derivades dels mateixos per mitjans exclusivament electrònics.
La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació NO es durà a terme utilitzant mitjans
electrònics, atenent a que la utilització de mitjans electrònics requereixi equips ofimàtics
especialitzats dels que no disposa l’òrgans de contractació,en aquests moments.
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Les proposicions i documentació exigida per la present licitació es lliurarà en tres sobres tancats.
No es podrà incloure en el sobre número 1 documentació que pertany als sobres número 2 i 3, ni
en el sobre número 2 documentació que pertany al sobre número 3. La inclusió de dita
documentació és causa d’exclusió automàtica, per vulneració del secret de les proposicions
tècniques i/o econòmiques fins el moment de la seva obertura.
Sobre núm. 1.- Documentació administrativa.
La documentació es pot presentar mitjançant qualsevol de les opcions indicades a continuació, i
amb el contingut que s’assenyala seguidament:
•

Presentació d’una declaració responsable que indiqui que es compleix en les condicions
per a contractar, que compta amb la solvència econòmica, financera i tècnica exigida, i
que haurà de ser vàlida a la data de finalització del període de presentació de les ofertes
d’acord amb allò establert a l’article 140 de la LCSP.

•

Aportació de document en que apareguin totes les dades exigides que consten al
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol de les opcions l’exterior del sobre on hi consti la documentació hi haurà de figurar:
Sobre núm. 1. Documentació administrativa relativa al contracte núm. XXX, que té per objecte
els SERVEIS D’ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA INTRANET I DE LA PÁGINA WEB DE ICREA,
presentada per ... amb CIF/NIF ..... “
Caldrà adjuntar a la documentació la relació dels mitjans personals assignats amb identificació
CV i títols que acreditin el compliment dels criteris de solvència tècnica, els quals en cas de ser
adjudicataris hauran de ser justificats. EN AQUESTA RELACIO NO S’HAN DE FER CONSTAR LA
INFORMACIO REQUERIDA EN ELS CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES.
Sobre núm. 2.- Proposta tècnica i aspectes avaluables segons judicis de valor.
A l’exterior haurà de figurar: Sobre núm. 2. Proposició per al procediment relatiu al contracte
núm. XXX, que té per objecte els SERVEIS D’ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA INTRANET I DE LA
PÁGINA WEB DE ICREA, presentada per ... amb CIF/NIF ..... “
Tots els fulls de la documentació a incloure al sobre núm 2, que es relaciona a continuació,
hauran d’estar signats pel licitador o pel seu representant. Tota la documentació que
comprengui el sobre 2 haurà de constar en suport paper i hauran de ser originals i signats pel
licitador, també s’inclourà dins del sobre en format electrònic (llapis de memòria) digitalitzada
s’haurà de presentar d’una manera ordenada tal i com es presenti en paper.
Contingut:
Memòria tècnica en què s'inclourà la descripció detallada dels serveis oferts i la metodologia de
treball i que es valorarà de conformitat amb els criteris d’adjudicació. Aquesta memòria no podrà
excedir de 10 pags DINA A4, a una cara tipus lletra Arial 11, i haurà de referir-se a:
• Organització del servei.
• Planificació dels treballs.
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Sobre núm. 3.- Criteris subjectes a formula.
A l’exterior haurà de figurar: Sobre núm. 3. Proposició per al procediment relatiu al contracte
núm. XXX, que té per objecte els SERVEIS D’ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA INTRANET I DE LA
PÁGINA WEB DE ICREA, presentada per ... amb CIF/NIF ..... “
La proposta econòmica en preu €/hora s’haurà de formular indicant-se el seu termini de validesa.
Tota la documentació que comprengui el sobre 3 haurà de constar en suport paper.
Experència en la gestió del servei. Caldrà relacionar i acreditar mitjançant certificat de les
empreses, l’experiència del personal assignat en webs Drupal, per sobre de la solvencia mínima,
les quals han d’haver estat desenvolupades i publicades o actualitzades en els últims 2 anys
Dins del preu ofert hi ha tots els treballs inclosos en la prestació del servei, i tota mena de
despeses, arbitris o taxes necessàries que s’originin per motiu del contracte i d’executar-lo
correctament.
Quedaran excloses les propostes que no estiguin signades, les propostes incompletes per manca
d’alguna de les dades que s’han d’oferir, així com aquelles propostes que presentin un preu
superior al previst en el present Plec.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament
anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit,
la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació amb els diferents components
de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant de la Mesa de Contractació en el
termini que s’atorgui a tal efecte, termini que en cap cas podrà ésser superior a tres (3) dies
naturals. Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació
acordarà la seva admissió o exclusió.
En cas que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada com a presumptament
anormal o desproporcionada s’exigirà una garantia definitiva del 10% de l’import del contracte.
Clàusula 12. Criteris per a l’adjudicació del contracte.
Els criteris avaluables de manera automàtica tenen una puntuació màxima, fins 60 punts
•

Els criteris avaluables de manera automàtica tenen una puntuació màxima per l’oferta
econòmica, fins 40 punts

Els càlculs aplicables per assignar la puntuació de cada oferta seran els següents:
A
Pn = 40 * -------Nn
On: Nn, és el preu de les diferents ofertes, en preu €/hora
A, és el preu absolut més petit ofertat, en preu/ hora
Pn, és la puntuació de les diferents ofertes
El preu de sortida en preu hora/hora (50€/hora) a efectes de determinar les ofertes anormals
quan siguin un 15% superior a les ofertes mitges.
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• Per l’experiència del personal assignat en webs Drupal, per sobre de la solvencia minima, les
quals han d’haver estat desenvolupades i publicades o actualitzades en els últims 2 anys, fins a 20
punts, i que consistirà en:
•
•

Entre 25 i 50 webs: 10 punts.
Més de 50 webs: 20 punts.

Els criteris subjectes a judici de valor tenen una puntuació màxima de 40 punts, que es
distribuiran atorgant millor puntuació a les ofertes que presentin propostes més detallades,
coherents i complertes i que millor s’ajustin a les necessitats de ICREA, i que es distribueixen de
la següent manera:
• Organització del servei, amb descripció de la metodologia, supervisió i control dels recursos
adscrits al contracte que garanteixin una correcta prestació, i la seva coordinació amb els
responsables de ICREA, tenint en compte la singularitat de l’entitat, i les especificitats que pot
comportar en la prestació dels serveis, fins a 20 punts.
• Tenint en compte que els treballs consisteixen en modificacions i millores d’una intranet i una
pàgina web desenvolupada per un tercer, es valorarà la proposta de planificació dels treballs per
a l’adequada prestació del servei i de quins recursos es destinaran a conèixer l’arquitectura i codi
de programació existent, fins a 20 punts.
Clàusula 13 Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà formada pel següents membres:
President: Emilià Pola Robles o persona en qui delegui.
Vocal: Àngel Pina Perez o persona en qui delegui.
Secretària: MªAngeles Suarez Fernández o persona en qui delegui.
Són funcions de la Mesa de Contractació aquelles establertes a les Instruccions Internes de
Contractació de ICREA així com aquelles que expressament s’enumeren en el present Plec de
Clàusules Particulars.
Clàusula 14 Procediment de selecció
Els sobres 1 i 2 es podran obrir a partir del moment en què finalitzi el termini de presentació de
proposicions. L’obertura d’aquests dos sobres no requereix la constitució formal de la mesa de
contractació, si bé cal que tots els membres de la mesa siguin informats de les incidències que
puguin donar-se en la obertura, i tinguin accés (per qualsevol mitjà), a la documentació
presentada. L’òrgan tècnic competent, un cop oberts els sobres elaborarà la proposta de valoració
i puntuació, que es trametrà – per qualsevol mitjà- a tots els membres de la mesa amb l’antelació
suficient a l’obertura pública per tal que puguin fer les observacions que considerin.
La mesa de contractació es reunirà abans de l’obertura pública de forma interna, reunió que es
podrà produir el mateix dia, en qualsevol moments abans de l’acte públic, en unitat d’acte. En
aquesta reunió es formalitzarà i aprovarà la proposta de valoració. En l’acte públic posterior es farà
pública la puntuació obtinguda per cada licitador, i s’obrirà la proposta econòmica i de criteris
objectius. Sempre que sigui possible, en el mateix acte públic la mesa de contractació farà pública
la proposta d’adjudicació, d’acord amb les puntuacions de cada licitador. Els licitadors presents a
l’acte públic tindran accés a l’informe tècnic de valoració, sens perjudici de la seva publicació
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posterior a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Les condicions requerides per a l’acte públic no presencial són les que estableix l’article 18 de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya en relació als òrgans col·legiats.
L’acta de la mesa, l’informe tècnic de valoració, la resolució d’adjudicació i la formalització del
contracte s’han de publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
La Mesa requerirà a l’empresa proposada com a adjudicatària per a que acrediti en el termini de 5
dies hàbils la seva capacitat i solvència i aporti la garantia corresponent.
Clàusula 15. Adjudicació del contracte.
A la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa, l’Òrgan de Contractació adjudicarà
el contracte a la proposició econòmicament més avantatjosa mitjançant resolució motivada que
notificarà a tots els candidats o licitadors i la publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat.
En cas que no hi hagi cap proposició admissible d’acord amb allò establert en el present Plec i a la
resta de documentació contractual, l’òrgan de contractació deixarà sense efecte el procediment.
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació,
quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable,
imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el
contracte, podent igualment desistir o renunciar del procediment de contractació per motius
d’interès públic degudament motivats a l’expedient.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Formalitzat el contracte la documentació presentada quedarà a disposició de tots
aquells que haguessin participat en el procediment.Es considerarà que la resolució d’adjudicació
es troba motivada si en aquesta l’òrgan de contractació accepta i assumeix el contingut de
l’informe de valoració.
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els motius de
la resolució.
Clàusula 16. Garantia
L’adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva, per un import corresponent al 5% de
l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, havent-se de prestar mitjançant aval bancari o assegurança de
caució conforme els models que s’adjunten al Plec o a través de qualsevol altre mitjà admès en
dret, d’acord a l’article 107 de la LCSP.
En cas de tractar-se d’un aval bancari, l’avalista haurà de complir els requisits legalment exigibles.
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per
operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari lliurar el certificat del
contracte al corresponent òrgan de contractació d’aquesta ICREA.
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en
un certificat i la companyia asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles.
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El contractista haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva amb caràcter previ a la
formalització del contracte.
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte per qualsevol circumstància, el preu del
mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del
contracte vigent en cada moment.
La garantia respondrà de la imposició de penalitzacions, de tots els deutes derivats de la prestació
establerta, de la seva execució o de la seva eventual resolució; el reintegrament de les quantitats
que, en el seu cas, ICREA hagués abonat en excés al contractista, del rescabalament dels danys i
perjudicis derivats de l’incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser
reclamats a ICREA per tercers i, singularment, per l’Administració d’acord amb els termes que
regulen el present contracte; i amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions del
contractista.
En qualsevol dels supòsits previstos, ICREA podrà executar lliurament i per la seva exclusiva
determinació la fiança constituïda, i disposar de l’import corresponent a aquests incompliments.
Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no
suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per part de ICREA. L’única obligació de
ICREA serà reintegrar al contractista en el seu dia les sumes disposades, si resultés procedent,
més els interessos legals comptats a partir de la data de disposició.
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment
del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no
imputables al contractista i seguint el procediment establert al contracte.
Garantia en cas d’oferta anormal o desproporcionada
En el supòsit d’adjudicació a un empresari la proposta del qual hagués estat una oferta anormal o
desproporcionada, l’òrgan de contractació exigirà al contractista la constitució d’una garantia
definitiva pel 10 % de l’import d’adjudicació, que substituirà a la garantia prevista al punt
anterior.
Clàusula 17. Formalització del contracte.
Amb la formalització del contracte, aquest quedarà perfeccionat.
El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les
parts, en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació.
Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari estarà obligat a aportar la següent
documentació:
•
Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del
contracte, i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat
Impost.
•
Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
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•
Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
•
Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència
de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.
•

Garantia definitiva.

En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els requisits
per a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, l’entitat
podrà procedir a resoldre l’adjudicació, donat un tràmit d’audiència a l’interessat de 5 dies
naturals. En aquest supòsit es confiscarà la garantia i ICREA podrà exigir la indemnització pels
danys i perjudicis causats. En aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent
oferta econòmicament més avantatjosa.
En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol règim
jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins
del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat a la unió i la
representació, si s’escau.
Clàusula 18. Subcontractació
No es permet la subcontractació.
Clàusula 19. Modificacions contractuals
No es preveuen modificacions contractuals.
Clàusula 18.- Protecció de dades: Documentació
D’acord amb el que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades, es deixa constància del següents
extrems:
La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
b.
En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el
licitador garanteix que ha obtingut expressament prèviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per facilitar la referida informació a l’ICREA amb la finalitat de licitar en el
present procediment.
c.
La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal
serà dipositada a les oficines de l’ICREA, de Barcelona i serà tractada per la qualificació, valoració i
comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a
la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a l’esmentada ICREA. Els destinataris
d’aquesta informació seran l’ICREA, la Generalitat de Catalunya, si s’escau, així com aquells
tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte,
a.
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necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
d.
La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza
expressament a l’ICREA a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i,
en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
e.
Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint un escrit a l’ICREA, com entitat responsable del tractament.
El contractista s’obliga a complir tot el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades
La documentació o la informació que es desprengui per al contractista, o a la qual aquest tingui
accés en la prestació de les obligacions derivades del contracte, que corresponen a l’ICREA,
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no pot ser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, i no se’n pot fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.
Clàusula 19.- Confidencialitat
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la
que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui
l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys, a excepció de que en el
contracte s’estableixi un termini superior.
L’adjudicatari estarà obligat a signar el “Compromís de confidencialitat”, així com el “Contracte
d’encarrega de Tractament” amb ICREA.
Així mateix, L’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació
que consideri confidencial de la seva oferta.
Clàusula 20.-Compliment del servei
20.1 Indemnització per danys i perjudicis: el contractista estarà obligat a complir el contracte
durant el termini fixat per a la seva realització i haurà de rescabalar ICREA pels danys ocasionats,
mitjançant indemnització, pels perjudicis derivats de dol o negligència en l'incompliment de les
obligacions resultants de l'adjudicació. En aquests supòsits, la indemnització es determinarà per
ICREA en raó dels perjudicis soferts, amb audiència del contractista i sense perjudici d'altres
accions que en el seu cas procedeixin.
20.2 Incompliment: Amb independència de les possibles indemnitzacions, l'incompliment o
compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A
aquests efectes s'entendrà per incompliments:
a) L'incompliment dels requisits d'ordre establerts en el present Plec i en les disposicions
d'aplicació.
b) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes en el Plec o en el
contracte.
c) La resistència als requeriments per al seu compliment.
d) Els altres supòsits assenyalats en el Plec o en les disposicions d'aplicació.
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En els supòsits d'incompliment de les obligacions per part del contractista, ICREA podrà compel·lir
el compliment del contracte o acordar la seva resolució, amb pèrdua de la garantia definitiva, en
concepte de despeses ocasionades per la nova adjudicació a realitzar per ICREA.
20.3 Inspeccions: La inspecció i control dels serveis és responsabilitat exclusiva del contractista,
sense perjudici de la facultat deICREAa realitzar els controls del servei que consideri oportuns.
20.4 Faltes: l'incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la
imposició de sancions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte es descriu a
continuació:
Molt greus
• Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o per altres causes.
• La extralimitació del personal adscrit a la prestació del servei durant l'execució del contracte.
• Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
• La resistència als requeriments efectuats per ICREA, o la seva inobservança, quan produeixi un
perjudici molt greu a l'execució del contracte.
• Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a molt greus
per la seva normativa específica, i del Pla de seguretat i salut.
• Falsejament en l'execució dels serveis objecte del present procediment.
• La reincidència en la comissió de faltes greus.
• L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.
Greus
• La resistència als requeriments efectuats per ICREAo la seva inobservança.
• La extralimitació del personal adscrit a la prestació del servei durant l'execució del contracte,
quan no constitueixi falta molt greu.
• L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu.
• Tracte incorrecte cap al personal deICREAper part del personal de l'Adjudicatària.
• La manca de lliurament en temps i forma, de la documentació respecte de la prestació del servei
que li hagi estat sol·licitada pel ICREA.
• L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals, i en especial, les del pla de seguretat i salut en les
prestacions, qualificats com a greus per la seva normativa específica.
• Reincidència en la comissió de faltes lleus.
Lleus:
• Manca de col·laboració amb el personal del ICREA.
• L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu.
• Intervenir en assumptes interns del ICREA.
• No lliurar la informació mensual dels serveis.
• Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus per la
seva normativa específica.
En la tramitació de l'expedient es donarà audiència a l'adjudicatari perquè pugui formular
al·legacions que estimi pertinents i l'òrgan de contractació de ICREAresoldrà de conformitat.
20.5 Sancions: Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment
que no produeixi la resolució del contracte, ICREA podrà aplicar les sancions següents, graduades
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en atenció al grau de perjudici, perillositat i / o reiteració:
• Manca molt greu 15% de l'import mensual de facturació
• Faltes greus 10% de l'import mensual de facturació
• Faltes lleus 5% de l'import mensual de facturació
L'import dels sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que s'han
d'abonar al contractista, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles.
Clausula 21. Resolució del contracte
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles
211, 212, 213 i 313 de la LCSP.
També són causes de resolució del contracte:
- La modificació substancial de l’objecte del contracte.
- El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació del
contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.
- El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats comunitaris i
en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les dades o els
antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article 212
de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
Són altres causes de resolució les següents:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
c) El comú acord entre l’entitat i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
e) Qualsevol de les previstes en el Codi Civil.
f) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa
de producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua executant la prestació en aquests
termes, quan no sigui possible modificar el contracte.
Clàusula 22.- Jurisdicció Competent
Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als
jutjats i tribunals de Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que l’execució, interpretació o
acompliment d’aquest contracte puguin originar.
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