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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
1.1)

Definició de l’objecte del contracte.

És objecte del present plec la contractació, promoguda per l’Ajuntament de Taradell,
dels serveis de conservació, funcionament i manteniment de la xarxa informàtica de
l’Ajuntament de Taradell.
Els requeriments tècnics del servei es descriuen en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.
Donada la naturalesa de l’objecte del contracte, i de conformitat amb el previst a
l’article 99.3 LCSP, no és possible dividir l’objecte del contracte en lots, atès la
connexió de les diferents tasques a realitzar el que implica la impossibilitat de portarles a terme de forma independent ja que això dificultaria la correcta execució del
contracte des de un punt de vista tècnic així com la dificultat de control en l’execució
del mateix si el contracte fos prestat per diferents adjudicataris alhora.
El Codi CPV que correspon és 50312600-1 Manteniment i reparació d’equips de
tecnologia de la informació.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
que prescriu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant abreujada LCSP) estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació.
El pressupost base de la licitació de la contractació es fixa en la quantitat de
SETZE MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS
(16.296,28€) IVA INCLÒS. Aquest import inclou el preu de la prestació per un any,
desglossat d’acord amb el següent detall:
Pressupost net (IVA exclòs)
Import IVA (21%)
Total

13.468,00€
2.828,28€
16.296,28€

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost net
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Si s’excedeix la
quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible,
no admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes
previstos a l’article 100 i concordants de la LCSP.
El pressupost net, (iva exclòs), es desglossa de la manera següent:

Costos directes
Costos Salarials
Costos indirectes
Despeses generals
Benefici industrial
Total costos, directes i indirectes
IVA 21%
TOTAL

10.909,08

1.750,84
808,08
2.828,28€
16.296,28€

El preu inclou els desplaçaments als diversos espais i edificis de l’Ajuntament de
Taradell on s’hagi de prestar el servei.
1.4) Existència de crèdit.
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 00017 92000 21600 del pressupost municipal de l’exercici 2020.
La despesa derivada d’aquesta contractació es configura amb caràcter plurianual
atenent la seva durada, que es realitzarà entre els exercicis 2020 i en cas de pròrroga
2021, 2022, 2023 i 2024.
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues.
El contracte tindrà una durada d’1 any, a comptar des de la data de formalització del
corresponent contracte administratiu.
Es podrà prorrogar la vigència del contracte d’any a any, sense que la vigència total
del mateix, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys.
De conformitat al previst a l’article 29.2 de la LCSP, la pròrroga serà acordada per
l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresari, sempre que se li hagi
comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de cada anualitat.
La data d’inici de la prestació es fixarà en la resolució de l’adjudicació de l’acord amb
l’article 35.1. g) de la LCSP.
1.6) Valor estimat.
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants
de la LCSP és de 80.808,00 (IVA exclòs) // VUITANTA MIL VUIT-CENTS VUIT
EUROS.

L’import del VEC és desglosa de la següent forma:

Vigència Inicial:
Pròrrogues:
Modificacions:
VEC

1 any
4 anys
20%

13.468,00€
53.872,00€
13.468,00€
80.808,00€

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació es
durà a terme mitjançant el procediment obert simplificat i amb diversos criteris
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants
de la LCSP.
De conformitat al previst a l’article 22.1.b) de la LCSP, aquest contracte no està
subjecte a regulació harmonitzada.
1.8) Perfil del contractant.
Per consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, s’ha d’accedir al Perfil del
Contractant a través de l’adreça següent:
www.taradell.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant.html

1.9) Presentació de proposicions.
a) Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformin les
seves ofertes en tres sobres, en el termini màxim de 15 dies naturals des del dia
següent a la publicació de l’anunci de contractació en el perfil del contractant,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Taradell, indicat en la clàusula 1.8 del present plec.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran de seleccionar la licitació a la qual es volen presentar i un cop dins,
al menú a la dreta de la pantalla, han d’accedir a l’opció “elicita Presentació oferta via
Sobre Digital”.
A l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari
per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC o declaració responsable per a rebre els avisos de

notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 2.14
PCAP i el model de declaració responsable annex al PCAP.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre que únicament contingui documentació
administrativa no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes
claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que
només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni
recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les
ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’eina del Sobre Digital enviarà un correu automàtic als licitadors que hagin presentat
oferta, a l’endemà del moment en que es compleixin les 24 hores del termini de
presentació d’ofertes, per tal de sol·licitar la introducció de la paraula clau que
desxifrarà els documents.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. Es
podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari.
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del

moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
Es pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/i
ndex.xhtml
b) D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que
l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit,
cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
c) Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats
per un virus amb les eines corporatives. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de
les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Ajuntament de Taradell
no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació / òrgan de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa
en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut

d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles
per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa / òrgan de contractació podrà acordar l’exclusió
de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
d) Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis
de
Contractació
Pública,
a
l’adreça
web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/i
ndex.xhtml
Només s’admet el format PDF per als documents electrònics.
e) D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
f) Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual facilitarà almenys 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat
per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació de les proposicions, tal i com estableix l’article
138.3 de la LCSP.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la
resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler
d’avisos de l’espai virtual de la licitació.
Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través del tauler
d’anuncis esmentat, residenciat en el perfil del contractant de l’òrgan:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&idCap=8419665
g) A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat

de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els
documents que la composen.
D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,
és suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el
Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014,
relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se
en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les
empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han
de ser la persona o una de les persones signants del DEUC o declaració anàloga.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual
s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que conté informació confidencial, si conté
informació d’aquest tipus.
h) Les proposicions son secretes i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut d’aquest plec, així com
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen
el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o
el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLACE),
o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
i) Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió
de cap de les propostes que hagi subscrit.
j) Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima d’1 mes si només es té en compte
el preu, o de 3 mesos, si es tenen en compte altres criteris, comptats a partir de la
data d’obertura de les proposicions. Passat aquest termini o aquell superior indicat per
cada licitador en la seva proposta, sense que l’Ajuntament de Taradell hagi acordat
l’adjudicació del contracte o la resolució del procediment en un altre sentit, els
licitadors admesos al procediment tindran dret a retirar la seva proposta i a que els hi
sigui retornada la garantia provisional, si existeix, sempre i quan ho sol·licitin així per
escrit a l’Ajuntament de Taradell. Les proposicions que no siguin retirades s’entendran
vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
k) Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que
concorri causa justificada.
1.9.1. Contingut del sobre.

L’oferta electrònica i qualsevol document que l’acompanyi hauran d’estar signats
digitalment per algun dels sistemes admesos de signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut, pels representants legals de les
empreses licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el
compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels
representants de totes les empreses que la composen. La persona o persones que
signin l’oferta ha de ser la persona o una de les persones signants de la declaracions
responsable.
La documentació haurà de presentar-se en 3 sobres electrònics, i haurà de contenir
la documentació següent:
SOBRE A. Declaració Responsable.
Declaració responsable, signada electrònicament, de compliment de les condicions
establertes legalment per a contractar amb el sector públic, d’acord amb el model que
consta com a Annex 1 al PCAP, que s’adjunta com a plantilla en aquest sobre.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida.
SOBRE B. Documentació ponderable a través de juidicis de valor.
Contindrà una memòria descriptiva de la prestació del servei relativa als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor de conformitat a l’establert en la
clàusula 1.12 del PCAP, amb una extensió màxima de 3 pàgines, lletra Arial 12.
SOBRE C. Proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica.
Contindrà la proposició, signada electrònicament, relativa als criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex 2 al
PCAP, que també s’adjunta com a plantilla en aquest sobre.
1.10) Capacitat per contractar de les empreses i requisits per la celebració del
contracte.
Estan facultats per a subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar d'acord amb allò
establert a I'article 65 LCSP que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de
contractar que es recullen a I'article 71 LCSP i que acreditin suficient solvència
econòmica, financera i tècnica i professional.

Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més a més, amb els
requisits de I'article 68 LCSP.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte, en els termes de I'article 69 LCSP.
a) Documents que acreditin la personalitat i capacitat d'obrar del licitador.
a.1 Per a les persones físiques: document nacional d'identitat (DNI) degudament
legitimat notarialment i acreditació d’estar donat d’Alta en l’Impost d’Activitats
Econòmiques en l’epígraf corresponent.
a.2 Per a les persones jurídiques: còpia autentica de I'escriptura de constitució i
modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i còpia del
número d'identificació fiscal (NIF) de I'entitat. Quan aquesta inscripció no sigui
exigida per la legislació mercantil aplicable, s'aportarà I'escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes
reguladores de I'activitat de I'empresa, inscrits, en el seu cas en el registre oficial
corresponent.
a.3 Per a empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea: tindran
capacitat per a contractar les persones jurídiques o naturals no espanyoles dels
Estats membres de la Unió Europea o de I'Espai Econòmic Europeu les que, de
conformitat amb la legislació de I'Estat en el que estiguin establertes, es trobin
habilitades per a realitzar la prestació del servei. La capacitat d'obrar d'aquestes
empreses s'acreditarà mitjançant la seva inscripció en el registre procedent d'acord
amb la legislació de I'Estat on estiguin establertes o mitjançant una declaració
jurada o d'una certificació, a que fa referencia I'apartat 1 de I'annex I del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. Quan la legislació de I'Estat en el que es trobin
establertes aquestes empreses exigeixin una autorització per a poder prestar en
aquest el servei que es tracti, hauran d'acreditar que compleixen aquest requisit.
Així mateix, hauran de presentar declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de mode
directe o indirecte puguin sorgir del contracte, amb renúncia en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. Les empreses
presentaran els referits documents en català o bé en castellà.
a.4 Per a les empreses estrangeres que no siguin membre de la Unió Europea,
hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant informe de la Missió
Diplomàtica permanent espanyola a I'estat corresponent o de I'Oficina Consular en
I'àmbit de la qual s'ubiqui el domicili de I'empresa. En aquest darrer supòsit, a més
a més, s'hi haurà d'adjuntar informe de la representació diplomàtica espanyola
sobre que I'estat de procedència de I'empresa estrangera admet la participació
d'empreses espanyoles en la contractació amb I'administració en forma
substancialment anàloga. Així mateix, hauran de presentar una declaració de
submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre per
a totes les incidències que, de mode directe o indirecte puguin sorgir del contracte,

amb renúncia en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que li pugui correspondre
al licitador. Les referides empreses presentaran els documents en castellà o català.
b) Acreditació de I'apoderament, si I'empresari actua mitjançant representant o es
tracta d'una persona jurídica.
b.1 Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre Públic
corresponent.
b.2 DNI i NIF del representant signant de la proposta econòmica degudament
legitimats notarialment.
Tots els documents relacionats als apartats a) i b) que es presentin, de no ser originals,
hauran de tenir el caràcter d'autèntics conforme a la legislació vigent.
c) Escriptura de constitució d'Unió Temporal d'Empreses
En el cas que, de conformitat amb I'establert per I‘òrgan de contractació, la unió hagi
presentat la proposta més avantatjosa, la Mesa de Contractació requerirà a la Unió
temporal d'empreses per tal que en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir
d'aquell en que hagi rebut el requeriment aporti còpia autentica de la seva constitució
en escriptura pública, així com el NIF definitivament assignat.
d) Documentació acreditativa que el licitador es troba al corrent de les obligacions
tributàries i de Seguretat Social:
d.1 Alta a I'impost sobre Activitats econòmiques, a I'epígraf corresponent a I'objecte
del contracte, el rebut de l’impost del present exercici o de l’exercici anterior en el
cas que no hagués finalitzat el termini de pagament i una declaració responsable
de no haver-se donat de baixa de la matrícula de l’impost, sempre que exerciti
activitats subjectes i no exemptes del mencionat impost. En cas d’estar exempt: 1)
el document d’alta relatiu a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte (llevat
que hagi autoritzat a l’Ajuntament de Taradell per obtenir de forma directa la seva
acreditació) i 2) una declaració responsable on consti que està exempt de pagament
i no s’ha donat de baixa de la matrícula de l’impost.
d.2 Certificat positiu, lliurat per I'òrgan competent, acreditant que I'empresa es troba
al corrent de les obligacions tributàries i la inexistencia de deutes de naturalesa
tributària amb l'Estat.
d.3 Certificat positiu, lliurat per I'òrgan competent, acreditant que I'empresa es troba
al corrent d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària
amb la Generalitat de Catalunya.
d.4 Certificat positiu, lliurat per I'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

d.5 Certificat específic de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries
en els termes que s'estableixen a I'article 43.f) de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, lliurat a aquests efectes per l'Administració.
e) Solvència econòmica i financera i tècnica i professional.
Les persones naturals o jurídiques que pretenguin contractar amb l’Ajuntament de
Taradell hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica i
professional, d’acord amb les especificacions de la clàusula 1.11 del present PCAP.
S’exclouran de la licitació les empreses quina activitat no respongui a la naturalesa i
objecte de la prestació que es licita.
1.11) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica.
El licitador haurà de disposar de la solvència que s’indica a continuació.
La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 1.19 del
present PCAP.
1)Solvència econòmica i financera:
a) Declaració sobre el volum anual de negocis, en el compte de pèrdues i guanys
referit al millor dels tres últims exercicis, de conformitat amb l’article 87.1.a LCSP.
Almenys en una de les 3 anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o
superior a 120.000€.
Aquest s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre; i , en cas contrari,
pels dipositats en el registres oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant les declaracions presentades a l’Agència Tributària.
b) Existència d’una assegurança de responsabilitat civil, vigent fins el termini de
presentació d’ofertes que, en el cas de ser adjudicatari haurà de renovar o prorrogar
la seva vigència perquè garanteixi la cobertura durant tota l’execució del contracte.
Aquest requisit s’entendrà complert si l’oferta inclou el Compromís de la subscripció
de l’assegurança, cas de resultar adjudicatària.
S’acreditarà mitjançant aportació d’un certificat de l’assegurança.
Mínim: Cobertura mínima de 100.000€.

2)Solvència professional o tècnica:
Declaració indicant el personal tècnic o les unitats tècniques, estiguin o no
integrades en l’empresa, dels quals es disposi per a l’execució del contracte.
Mínim: És necessari que la persona destinada a la prestació del servei tingui algun
dels següents títols acadèmics: Tècnic/a Superior en sistemes de telecomunicacions
i informàtics (FP de Grau Superior o equivalent), Enginyeria tècnica en informàtica,
Enginyeria tècnica de telecomunicacions o equivalent.
Aquesta persona ha de tenir una experiència mínima de 4 anys en els serveis que són
objecte del contracte.
3) Inscripció al REELI o ROLECE
Donat que aquesta licitació es tramita mitjançant el procediment obert simplificat, de
conformitat amb el previst a l’article 159.4.a) de la LCSP serà requisit indispensable
que tots els licitadors que es presentin a aquesta licitació estiguin inscrits en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en el
registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma.
La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en
quant a la seva personalitat jurídica, capacitat d’obrar, representació, habilitació
professional i solvència econòmica i financera, professional i tècnica, així com la
concurrència de les prohibicions de contractar.
Havent-se d’acreditar només aquells extrems que no constin inscrits en aquests
registres o que no estiguin actualitzats.
1.12) Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició en
base a la millor relació qualitat-preu, seran els segúents:
A) Criteris avaluables de forma automàtica
a) Oferta econòmica. ......................................................................... fins a 65 punts.
Obtindrà el màxim de punts l’oferta més econòmica. Partint de les ofertes
econòmiques realitzades, la puntuació de l’oferta a valorar es desprèn de la fórmula
de multiplicar el resultat del quocient entre l’oferta més baixa i l’oferta del licitador que
es valora, pel nombre total de punts aplicables al criteri .

𝑃𝑣 = 𝑃 𝑥

𝑂𝑏
𝑂𝑣

essent:
Pv: puntuació de l’oferta a valorar.
Ob: oferta més baixa.
Ov: oferta que es valora.
P: punts totals aplicable al criteri.
b) Ampliació de la bossa d’hores presencials per urgències.................. 5 punts
Aquesta bossa d’hores serà per ampliar la bossa d’hores que ordinàriament s’ha fixat
en el PPTP (60 hores) i que consistirà en 42 hores addicionals, sense cap cost per
l’Ajuntament.
-

SI
NO

b) Proximitat del local/ oficines de l’adjudicatària al municipi de Taradell.
Es valorarà amb 5 punts si el local/oficines de l’adjudicatària es troba en un radi de
fins a 40 km al municipi de Taradell.
B) Criteris que depenen d’un judici de valor.
a) Memòria descriptiva de la prestació del servei .......................... fins a 25 punts.
Es valorarà la relació entre la qualitat dels serveis ofertats i la forma de prestar-los,
d’acord amb els mínims establerts en el PCAP i en el PPTP, en base als criteris que
es detallen a continuació:
-

Descripció de com es portarà a terme el servei de manteniment (planificació i
metodologia).
Manteniment preventiu: descripció de les actuacions que es portaran a terme
per eliminar o reduir les incidències.
Planificació/periodicitat de les revisions preventives a realitzar en els diferents
equips, tant pel que fa al software com al hardware, que consten en l’inventari
de maquinari del PPTP.

1.13) Criteris de desempat
L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les puntuacions a dos
decimals) d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació. En cas d’empat, tindran
preferència en l'adjudicació del contracte les ofertes presentades per aquelles
empreses que hagin acreditat i assenyalat en l’Annex 1 un o varis dels següents
extrems:
•

Disposar en la seva plantilla d’un nombre de treballadors amb discapacitat
superior al 2%, o bé que hagin adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.

•
•

Disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Haver creat en els darrers anys oportunitats d’ocupació per a pesones en
situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i
tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari.

L’adjudicació s’efectuarà en aquest supòsit al licitador que acrediti més extrems dels
relacionats.
En cas de persistir l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant sorteig que
es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria.
1.14) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes.
1.15) Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
1.16) Ofertes anormalment baixes
1) Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es
consideri anormal, seran els previstos a l’article 85 del reglament General de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, sobre el criteri 1.12.a) referit a “l’oferta econòmica”.
2) Quan en aplicació dels paràmetres, anteriors establerts, alguna de les ofertes resulti
incursa en pressumpció d’anormalitat, es concedirà als licitadors afectats un termini
de cinc dies naturals perquè puguin presentar una justificació adequada de les
circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions,
amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Rebudes les justificacions, la Mesa, si ho considera oportú, sol·licitarà un informe
tècnic, que analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per
poder mantenir la seva oferta.
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat
classificada com a desproporcionada i, en el seu cas, de l'informe tècnic municipal que
les analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació
motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. En la valoració de les ofertes
no s'inclouran les proposicions declarades desproporcionades o anormals fins que no
s'hagués seguit el procediment establert en l'art 149 de la LCSP i, si escau, resultés
justificada la viabilitat de l'oferta.

1.17) Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò disposat
en l’article 106.1 de la LCSP.
1.18) Garantia definitiva
De conformitat amb el que disposa l’article 107.1 de la LCSP els licitadors que hagin
presentat la millor oferta, hauran de constituir a disposició de l’òrgan de contractació
una garantia d’un 5% del preu final ofertat per aquests, exclòs l’Impost sobre el Valor
afegit.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes en
l’article 108.1 de la LCSP i que son les següents:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en
cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta
Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la
Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions
d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer
efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que
se celebrin a l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives
de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats
per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en
la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de
lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la LCSP.
L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans
electrònics.
De conformitat amb el que disposa l’article 159.4.f.4 LCSP la garantia definitiva haurà
de constituir-se en el termini màxim de 7 dies hàbils des de la notificació del
requeriment.

1.19) Obertura de proposicions, motius d’exclusió, exàmen i valoració de les
ofertes, adjudicació.
1.- La Mesa de contractació permanent, que actuarà com a òrgan de contractació fins
que s’elevi la proposta d’adjudicació a l’Òrgan de contractació, es constituirà en acte
públic en el termini màxim de 20 dies naturals des de la data de finalització del termini
de presentació de proposicions, en el lloc, data i hora assenyalats a l’anunci que es
publicarà al perfil del contractant de l’ajuntament, i procedirà a l’obertura del SOBRE
A, examinant i qualificant prèviament la validesa formal dels documents continguts al
sobre, així com també l’acreditació del compliment dels requisits previs.
Si s'observen defectes o omissions esmenables en la documentació acreditativa del
compliment dels requisits previs, de conformitat amb el previst a l’article 141.2 de la
LCSP, si s’estima convenient, s’atorgarà un termini de tres dies hàbils per a esmenarlos. La manca d'esmena en el termini atorgat serà causa d'exclusió del procediment
obert. Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels
documents que s’han d’incloure al sobre, llevat que sigui considerat esmenable per la
Mesa de Contractació.
En el cas que existeixin errors no esmenables, o que tenint aquest caràcter no hagin
estat esmenats, o, d'altre mode, resultés que hi hagués licitadors que no reuneixen els
requisits de personalitat, capacitat o solvència, la Mesa de Contractació determinarà
la seva exclusió del procediment.
2.- A continuació o, en el seu cas, el dia i hora que assenyali la Mesa de Contractació,
una vegada esgotats els terminis atorgats per esmenar la documentació del sobre A,
farà pública la relació de licitadors admesos i els exclosos i la causa d’exclusió.
En el mateix acte, procedirà a l’obertura del SOBRE B que conté la documentació
relativa als criteris quina qualificació depèn d’un judici de valor, i, en el seu cas, es
sol·licitaran els informes tècnics que es considerin necessaris per tal que la mesa
pugui avaluar, ponderar i puntuar, les proposicions, en el termini màxim de 15 dies
hàbils.
Quedaran excloses de la licitació, les propostes:
•
•

Que hagin presentat dins del sobre A i B dades econòmiques, ja sigui en relació
amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de licitació, que
permetin conèixer el contingut del sobre C.
Les que no hagin obtingut una puntuació mínima de 12,5 punts, en la valoració
dels criteris subjectes a judici de valor.

En el mateix acte, o en el dia i hora que acordi la Mesa, es procedirà a l’obertura del
SOBRE C de les propostes admeses, corresponent als criteris quantificables amb la
mera aplicació de fórmules.

En aquest acte la Mesa de Contractació podrà excloure les proposicions que no
s'ajustin a les bases explicitades en aquest plec. No obstant, quedaran excloses de la
licitació les propostes:
•
•
•

Incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar.
Que presentin un preu o termini superior als de licitació.
Que no guardin concordança amb la documentació lliurada i admesa,
modifiquin substancialment el model establert o comportin error manifest en
l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència en
la proposició que la facin inviable.

3.- La Mesa de Contractació, amb els informes complementaris que en el seu cas
estimi oportú sol·licitar, classificarà les ofertes admeses i no considerades
desproporcionades o anormals d’acord amb allò previst a la Clàusula 1.16, per ordre
decreixent de puntuació i elevarà a l’Òrgan de Contractació la corresponent proposta
de classificació i adjudicació o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació quan
no existeixi cap oferta que sigui admissible.
4.- La proposta d'adjudicació no crea cap tipus de dret a favor del licitador proposat
davant l’Ajuntament, mentre no s'hagi realitzat I'adjudicació per I‘Òrgan de
Contractació competent i s'hagi perfeccionat el contracte.
5.- La Mesa de contractació en el moment d’elevar la proposta d’adjudicació acordarà
requerir, mitjançant notificació electrònica, al licitador que hagi presentat I'oferta amb
la millor relació qualitat-preu per tal que, dins el termini de 7 dies hàbils, a comptar
des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, presenti a l’Òrgan de
Contractació la documentació justificativa a què es fa esment a continuació:
- En el cas de recórrer a solvència externa, compromís per escrit de les entitats
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 75 LCSP.
-

Acreditació de la constitució de la garantia definitiva.

- La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, així com la documentació que acrediti l’habilitació professional, en
els termes de la clàusula 1.11 d’aquest PCAP, sempre que aquesta informació no
consti actualitzada o no figuri inscrita en el REELI o ROLECE.
- La documentació que acrediti la capacitat de contractar de les empreses
licitadores, d’acord amb el que s’ha disposat en la clàusula 1.10 d’aquest PCAP,
sempre que aquesta informació no consti actualitzada o no figuri inscrita en el
REELI o ROLECE
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador
sigui validada per l’Ajuntament de Taradell.

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que
s’estableixen en l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
En cas de que el licitador que ha presentat I'oferta amb la millor relació qualitatpreu sigui una unió o agrupació d'empreses, en qualsevol regim jurídic legalment
admès, aquestes hauran d'acreditar la seva constitució en escriptura pública, i el
NIF assignat a la unió i la representació, si es el cas.
De no completar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, i se li exigirà l’import del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà, a continuació, a
requerir la mateixa documentació al licitador següent per I'ordre en el que hagin quedat
classificades les ofertes.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Taradell/Perfil del Contractant.
6- L’òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins els 5 dies hàbils
següents a la recepció de la documentació. No podrà declarar-se deserta la licitació
sempre que existeixi alguna oferta o proposta que sigui admissible d'acord amb els
criteris que figuren en el present plec. L'adjudicació haurà de ser motivada, i es
notificarà als candidats o licitadors. La notificació es farà mitjançant notificació
electrònica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Taradell, i es publicarà
en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies
naturals.
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la
decisió d’adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:
•
•
•

•

En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per
les quals s’hagi desestimat la seva candidatura.
Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, els motius pels
que no s’hagi admès la seva oferta; i un desglos de les valoracions assignades
als diferents licitadors, incloent a l’adjudicatari.
En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la
proposició de l’adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l’oferta
d’aquest amb preferència respecte de les que hagin presentat els restants
licitadors quines ofertes hagin estat admeses.
En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en què s’ha de
procedir a la seva formalització.

1.20) Formalització del contracte i inici del termini
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP
i es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, mitjançant
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre
públic i haurà de tenir lloc en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des del
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la
forma prevista en l’article 151 LCSP, constituïnt aquest document títol suficient per
accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en quin cas
les despeses que s’originin seràn a càrrec del contractista.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins
el termini indicat se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s’hagués constituït.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
2.1) Drets i obligacions de les parts.
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules de
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:
• El contractista haurà d’estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions
legals siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte.
• El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte
de la present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant l’Ajuntament de
Taradell.
• El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Taradell als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’imparcialitat, d’integritat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga
a:
-

Facilitar a l’Ajuntament de Taradell la informació establerta per la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

-

Comunicar a l’Ajuntament de Taradell les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès
públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la que el personal al
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de l’esmentat
procediment de licitació.

-

No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

-

Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

• El contractista també s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida
en relació amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article
217 LCSP.
• L’adjudicatari està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 215
LCSP, per als supòsits de subcontractació
• El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en
el present Plec de clàusules administratives particulars i a l’establert en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
• L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels serveis que porti a terme.
• L’adjudicatari està obligat a complir el termini d’execució del contracte.
• L’execució del contracte es realitzarà a compte i risc de l’adjudicatari (art. 197
LCSP).
• Serà obligació de l’adjudicatari indemnitzar tots els danys i perjudicis que causin,
tant ell com el personal o mitjans que en depenguin, a tercers com a conseqüència
de les operacions que requereixi l’execució del contracte (art. 196 LCSP).
• L’adjudicatari haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, d’integració social de
minusvàlids i de seguretat i higiene en el treball, havent de tenir al seu càrrec el
personal necessari per la realització de l’objecte del contracte, respecte del qual
exercirà, a tots els efectes, la condició d’empresari.

• L’adjudicatari haurà de guardar sigil respecte de les dades o dels antecedents que,
no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i hagin
arribat al seu coneixement en aquest motiu.
• Exercir ell mateix el contracte, amb prohibició de cedir-lo, arrendar-lo o traspassarlo o subcontractar prestacions accessòries, llevat d’autorització explícita de
l’Ajuntament de Taradell.
• Presentar a l’Ajuntament de Taradell tota la documentació que li sigui requerida
relativa al contracte concedit. L’Ajuntament de Taradell podrà demanar al
contractista, en qualsevol moment, la documentació que cregui convenient per
comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre fiscal, laboral, administratiu i en
els terminis que l’Ajuntament estimi convenients. A aquest efecte, haurà d’adjuntar
els butlletins de cotització a la Seguretat Social dels treballadors assignats al servei
junt amb la factura a presentar mensualment.
• Serà responsable civil i administrativament davant l’Ajuntament de Taradell per les
faltes que cometessin els seus treballadors, tant per danys produïts a tercers, al
propi Ajuntament, a persones o a béns que pertanyin a particulars o a entitats
públiques, sense perjudici de les sancions contractuals que poden ser imposades.
• L’empresa adjudicatària designarà la persona que serà responsable dels serveis
davant de l’Ajuntament.
• Si l’administració no fa efectiva al contractista la contraprestació econòmica o no li

lliura els mitjans auxiliars als què s’obligà en el contracte dins dels terminis previstos
en aquest, i no procedís la resolució del contracte o no la sol·licités l’adjudicatari,
aquest tindrà dret a l’interès de demora de les quantitats o valors econòmics que
aquells signifiquin, de conformitat amb el que estableix l’article 198 LCSP.
Clàusula ètica.
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius

i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan
subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i
se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi
part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de
les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de
contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
2.2) Condicions especials d’execució i obligacions de l’empresa contractista
1. Condicions especials d’execució:
a) De conformitat amb el previst a l’article 28.2 de la LCSP en relació amb el 202 del
mateix text legal, es considera oportú incloure al contracte les següents
consideracions de tipus social i relatives al treball:
Manteniment de les condicions laborals i salarials de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual, de conformitat amb les normes i el conveni
col·lectiu que li sigui d’aplicació.
L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció
contractual.

El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte
o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin al respecte.
b) En cas que l’execució del contracte requereixi el tractament per part del contractista,
de dades personals per compte del responsable del tractament, s’estableixen les
següents obligacions essencials del contracte, als efectes d’allò previst a l’article
221.1.f):
-

-

-

-

Sotmetre’s en tot cas a la normativa estatal i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades, sens perjudici de l’establert a l’apartat 1 de l’article 122
LCSP.
Amb anterioritat a la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària ha de
presentar una declaració relativa a la ubicació dels servidors i al lloc des d’on
es prestaran els serveis que n’estiguin associats.
Comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre la informació esmentada a
l’apartat anterior, al llarg de la vida del contracte.
Indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els
serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per
referencia a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als que s’encomani la seva gestió.
L’obligació de subscriure el corresponent contracte d’encarregat del tractament
de dades, juntament amb la formalització del contracte.

c) L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en
la Clàusula ètica, establerta en la clàusula 2.1., pot derivar en causa de prohibició de
contractar si concorren els requisits e l’art. 71 LCSP.
Les regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals
essencials i la seva infracció es qualifica com a incompliment molt greu si concorre
dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió
de l’article 192.1 de la LCSP o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu
l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de
contractar segons la previsió de l’article 71.2.c).
3. Condicions d’execució generals.
L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat.
2.3) Modificació del contracte
L’Òrgan de contractació podrà modificar el contracte per les causes següents:
- Incloure un nombre d’hores superiors a les estimades en el present PCAP, quan les
necessitats reals del contracte siguin superiors a les estimades inicialment.
L’increment de fins al 10% del pressupost previst no comportarà la modificació del
contracte.

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte fins a un màxim del 20%, quina
modificació es tramitarà de conformitat a les següents previsions:
-

L’expedient s’iniciarà mitjançant informe del tècnic responsable del servei.
Es posarà de manifest al contractista al que se li otorgarà un tràmit d’aduiència
de 5 dies hàbils.
L’òrgan de contractació, un cop escoltat al contractista, adoptarà l’acord que
consideri procedent sobre la modificació.
Es notificarà l’acord al contractista, i se li concedirà un termini de 10 dies hàbils
per tal de formalitzar la modifciació.

En el cas que es modifiqui el contracte es respectaran els preus unitaris oferts per
l’adjudicatari a la seva oferta.
Les modificaicons contractuals no previstes en el plec, només es podran dur a terme
quan es compleixin els requisits i les condicions de l’article 205 de la LCSP. En aquest
supòsit, la modificació acordada per l’òrgan de contractació tindrà càracter obligatori
per al contractista, sempre i quan la quantia no excedeixi del 20% del preu inicial del
contracte, IVA exclòs. Quan la modificació no sigui obligatòria per al contractista,
aquesta només s’acordarà per l’òrgan de contractació prèvia conformitat del
contractista.
Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme el que disposa l’article
153 LCSP i s’han de publicar en el perfil del contractabt d’acord amb l’establert als
articles 207 i 63 LCSP.
2.4) Règim de pagament
El contractista presentarà una factura mensual, 12 mesos l’any, en el Registre de
factures de l’Ajuntament, relacionant de forma precisa tots els serveis prestats durant
el mes, amb el detall del preu, segons l’oferta per ell presentada.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Taradell, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
documents de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes
de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica
de l’Ajuntament de Taradell (https://seuelectronica.diba.cat).
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els codis DIR3 següents:

Oficina
comptable:
Òrgan gestor:
Unitat
tramitadora:

LO1082785
LO1082785
LO1082785

El seu pagament es realitzarà, dins el termini legalment establert, a partir de l'entrada
de la corresponent factura a l’esmentat Registre de Factures de l'Ajuntament, prèvia
conformitat de la persona responsable del contracte, i sens perjudici que se li pugui
exigir la presentació dels documents de liquidació de quotes a la Seguretat Social
(Relació nominal de treballadors - RNT - i Rebut de liquidació de cotitzacions RLC-) del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.
2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus durant la vigència d’aquest contracte.
2.6) Penalitats
En el cas que l’Ajuntament de Taradell opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
•

Per l’ incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària
en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del contracte, IVA exclòs.

•

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos
o de les condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran
penalitats proporcionals a la gravetat de l’incompliment, en qualsevol cas les
quantitats de cadascuna d’elles no podran ser superiors al 10% del contracte, i
amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.

•

L’ incompliment de les condicions establertes a l’article 215 LCSP per a procedir
a la subcontractació podrà comportar la imposició d’una penalitat de fins
a un màxim del 50% de l’import del subcontracte o donar lloc a la
resolució del contracte, d’acord amb l’article 215.3 LCSP.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduïr els pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliments defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’Ajuntament de Taradell, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i
perjudicis.
2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 245 de la LCSP,
les següents:
•

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició
per a contractar amb l’Administració Pública determinades a l’article 71 LCSP.

•

L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en la clàusula
2.2 d’aquest plec.

Tanmateix, el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixi
l’incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total,
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de
conformitat amb la clàusula 2.6 del present Plec.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar del lliurament o la realització dels treballs realitzats. Recepció que s’haurà de
formalitzar mitjançant el document acreditatiu corresponent.
2.9) Termini de garantia del contracte
En atenció a la naturalesa del contracte no es fixa un termini de garantia especific,
sense perjudici de la responsabilitat que te el contractista de la qualitat tècnica dels
serveis prestats.
2.10) Cessió
Queda prohibida la cessió.
2.11) Subcontractació
1. L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als arts. 215 i 216
de la LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les
conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.
2. L’empresa contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament de Taradell, després
de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de concertar
subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a

subcontractar i la seva identitat, les dades del contracte i els representants legals del
subcontractista, així com la justificació de l’aptitud d’aquest per executar-la de
conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està
incurs en cap supòsit de prohibició de contractar.
3. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
4. L’empresa adjudicatària està obligada a abonar als subcontractistes el preu pactat
en els terminis i condicions que estableix l’article 216 i 217 LCSP.
En el cas que aquest Ajuntament ho sol·liciti, l’empresa adjudicataria haurà de
justificar el compliment de la obligació de pagament un cop finalitzada la prestació en
els terminis de l’article 216 LCSP i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estebleixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials en el
que li sigui d’aplicació. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició
especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició
de les penalitats que es preveuen en la clàusula 2.6 d’aquest plec, responent la
garantia definitiva d’aquestes penalitats.
De conformitat amb el previst a l’artcile 217.2 LCSP aquestes actuacions de
comprovació i imposició de penalitats són obligatòries quan el valor estimat del
contracte superi els 5 milions d’euros i en els que l’import de la subcontractació sigui
igual o superior al 30% del preu del contracte.
5. L’incompliment de les obligacions previstes en aquesta clàusula comportarà la
imposició de les penalitat que corresponguin.
6. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del
contracte. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
7. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP.
8. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

9. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en la declaració responsable.
D’acord amb l’art 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de 5 anys a comptar del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
S’haurà d’indicar a l’apartat corresponent els documents de l’oferta respecte dels quals
es declari la confidencialitat.
2.13) Clàusula de transparència i reutilització de la informació.
Els beneficiaris/adjudicataris/contractistes del present procediment hauran de
complir les previsions legals en matèria de transparència, de conformitat amb les
disposicions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a
la Informació i Bon Govern. El beneficiari/adjudicatari/contractista haurà de complir
les obligacions de difusió d’informació legals amb els seus propis mitjans, sense
perjudici de la facultat de l’Ajuntament de Taradell publicar-les al seu propi portal de
transparència; en aquest cas, el beneficiari/adjudicatari/contractista tindrà la obligació
de lliurar la informació en el termini i les condicions que determini la unitat responsable
corresponent de l’Ajuntament de Taradell.
El lliurament o la difusió de la informació s’haurà de realitzar en formats oberts i
reutilitzables, amb la major desagregació possible de les dades i amb la inclusió
de les metadades corresponents.
2.14) Règim jurídic de la contractació
El present contracte té la qualificació de contracte administratiu de subministraments,
d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector

Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Les parts queden sotmeses expressament a I'establert en aquest plec, i en tot allò no
previst per aquest plec queden sotmeses a:
-

Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
aprovat mitjançant Real Decret 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).
Real Decret 817/2009 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació.
Supletòriament aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

Correspondrà a l’Ajuntament de Taradell la prerrogativa d'interpretar el contracte,
resoldre dubtes que el seu compliment pugui plantejar, modificar-los per raons
d'interès públic i acordar la seva resolució i els efectes que se'n derivin. L'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per a resoldre les divergències
que puguin sorgir en relació al contracte, d’acord amb l’article 27.1 de la LCSP.
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics.
El conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment
obert de contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses
licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, d’acord amb les previsions establertes per la
disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP i per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Amb aquest objectiu les empreses licitadores procediran a subscriure’s com a
interessades en aquesta licitació, a través del serveis de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil
del contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat.
www.taradell.cat, apartat “Perfil del Contractant”;
www.contractaciopublica.gencat.cat.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència
que afecti a aquesta licitació.
Així mateix, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la
data i hora de publicació de la informació publicada.
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la seu
electrònica, apartat tràmits, de l’Ajuntament de Taradell.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals i mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
2.17) Responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del
contracte, es design com a responsable del contracte al/laRegidor/a d’Entorn Digital
que exercirà les funcions previstes a l’article 62 LCSP a l’àrea de l’entorn digital de
l’Ajuntament.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni d’altri,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en
quin capital d’aquell o el seu cònjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en
siguin administradors.

2.18) Protecció de dades de caràcter personal
En compliment del que disposa 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 (RGPD), així com la Llei 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals, en el quals es
regula el dret d'informació en la recollida de les dades personals, es deixa constància
dels següents extrems:
a. 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 prèviament el consentiment de les persones
interessades per facilitar la referida informació a l'entitat contractant 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'entitat contractant, ubicades a l’Ajuntament
de Taradell i serà tractada per l'entitat contractant 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'entitat
contractant. Els destinataris d'aquesta informació seran la pròpia entitat contractant,
així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en
l'execució del contracte, necessàriament hagin d'accedir a la mateixa.
d. La presentació de !'oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador
autoritza a l'entitat contractant a tractar la referida informació en els termes informats
i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l'execució del contracte. Les dades
proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les
obligacions legals.
e. Els interessats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i oposició dirigint-se a l'entitat contractant, com entitat responsable del
tractament, a l’adreça de carrer de la Vila, 45 de 08552-Taradell, adjuntant una copia
del Document Nacional d’identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de
la persona que exerciti el dret. L'interessat podrà també presentar una reclamació
davant l'autoritat de control competent.
1) Objecte
Degut a la prestació de serveis que el licitador oferirà a l'entitat contractant, és preveu
la possibilitat de que es produeixi un accés a les dades personals responsabilitat de
l'entitat contractant en la licitació dels serveis de conservació, funcionament i
manteniment de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Taradell.

En compliment de l'article 5 del RGPD, es fixen a les següents clàusules les
obligacions en matèria de seguretat que haurà d'assumir el licitador, per tal de garantir
una adequada protecció de les dades personals, protegint-les d'accessos no
autoritzats o il·lícits i de la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant
l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades.
2) Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquest encàrrec,
el licitador podria tenir accés a la informació que es descriu a continuació:
Als servidors informàtics de l’Ajuntament.
3) Obligacions
Els licitadors i tot el seu personal s'obliguen a:
a) Tot informe o dades qualificades com a dades personals pel RGPD que tingui
coneixement el licitador amb motiu de la prestació de servei contractualment
establerta, es consideren confidencials per ambdues parts i només podran ser
utilitzades pel licitador per al compliment del servei contractat, no permetent la difusió,
transformació, manipulació i / o cessió a tercers fora de l'estricte objecte del contracte
subscrit per les parts, fins i tot quan es finalitzi la prestació de serveis.
b) El licitador es compromet a complir el que disposa el RGPD, especialment pel que
fa al respecte al deure de secret i confidencialitat, vigilant la correcta protecció lògica
i física de les possibles dades personals que per motius incidentals i puntuals pogués
accedir directament o indirectament.
c) El licitador es compromet a incloure en els contractes que tingui amb els seus
treballadors presents i futurs, una clàusula de confidencialitat per la qual aquests
s'obliguin a no revelar a ús propi o de tercers la informació que coneguin en funció de
la seva comesa tant en el temps que duri el seu contracte, ja sigui laboral o de
qualsevol altre tipus dels admesos en dret, com posteriorment en finalitzar aquesta
relació. A l'esmentada clàusula es farà especial menció a totes les obligacions que
comporti la normativa vigent sobre protecció de dades personals.
d) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
e) Subcontractació. El licitador no subcontractarà cap de les prestacions que formin
part de l'objecte d'aquest contracte que comportin l'accés a dades personals, tret dels
serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis del licitador.
Si cal subcontractar alguna prestació que puguin afectar l'accés a dades personals,
aquest fet s'ha de comunicar prèviament i per escrit l'entitat contractant, amb una
antelació de 15 dies hàbils. Cal indicar de forma clara i inequívoca !'empresa que es

vol subcontractar i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme
si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert.
El subcontractista esta obligat igualment a complir les obligacions que aquest
document estableix per al licitador en matèria de protecció de dades personals i les
instruccions que dicti el responsable. Correspon al licitador inicial regular la nova
relació, de manera que el subcontractat quedi subjecte a les mateixes condicions
(instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits
formals que ell, pel que fa a l’eventual accés a les dades personals i a la garantia dels
drets de les persones afectades. Si el subcontractista ho incompleix, el licitador inicial
continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment
de les obligacions.
f) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per l'accés a dades personals.
g) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici deis drets següents:
-

Accés, rectificació, supressió i oposició.
Limitació del tractament.
Portabilitat de dades.
A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa
l'elaboració de perfils).

h) Notificació de violacions de la seguretat de les dades:
-

El licitador ha d'informar al responsable del tractament, sense dilació indeguda
i en qualsevol cas abans del termini màxim de 12 hores, de les violacions de la
seguretat que pugin afectar a l'accés a les dades personals responsabilitat de
l'entitat contractant, juntament amb tota la informació rellevant per documentar
i comunicar la incidència.

-

Si se'n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre
aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de
registres de dades personals afectats.
b) Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de
les dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no ho
sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

i) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions d'impacte
relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
j) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.
k) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions
que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
l) Implantar les mesures de seguretat definides pel responsable.
En tot cas, cal implantar mecanismes per:
-

Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en
cas d'incident físic o tècnic.
Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques
i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

m) Designar, si és necessari conforme el RGPD, un delegat de protecció de dades i
comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.

Taradell, a 5 de febrer de 2020

Tayla López de la Rosa
Tècnica de Contractació.

ANNEX 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
PER AL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA NACIONAL

El Sr./La Sra. ..................................................................................................... amb
NIF núm. ............................, en nom propi /representant legal de l’empresa
.................................................................................................................., en qualitat
de ............................................................................., amb NIF núm..............................,
domiciliada a ............................................. carrer ........................................................,
núm. .........., (telèfon núm. ................................ i fax núm. ..................................), opta
a la contractació relativa “Servei de conservació, funcionament i manteniment de la
xarxa informàtica de l'Ajuntament de Taradell” Exp. 1198/2019.
DECLARA RESPONSABLEMENT:
• Que el perfil d’empresa és el següent:
 Microempresa. Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual
o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.
 Petita empresa. Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual
o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros.
 Mitjana empresa. Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general anual no superior
als 43 milions d’euros.
 Gran empresa. 250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.
• Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents; que reuneix
totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les
prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la
LCSP.
• Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
• Que autoritzo l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si escau, a l’adjudicació del
contracte.
• Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i/o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) i

que totes les dades i documentació que hi figura mantenen la seva vigència i no han
estat modificades.
 SI
 NO
• Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula
1.11) del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals / materials descrits a la dita clàusula.
• Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.
• Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans
i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial
Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
• Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a
falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
• Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols.
• Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ
 NO
 NO obligat per normativa
• Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
 SI
 NO
 NO obligat per normativa
• Que l’empresa ha creat en els darrers anys oportunitats d’ocupació per a persones
en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i
tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari.
 SI
 NO

• Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies
que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
• Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
• Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
 SI té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indiqueu noms i circumstàncies dels integrants i la participació de
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment
en unió temporal en cas de resultar adjudicataris)

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
• Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a :
Persona 1
Persona/es autoritzada/es*

DNI

Correu electrònic professional*

Mòbil Professional

Persona 2
Persona/es autoritzada/es*

DNI

Correu electrònic professional*

Mòbil Professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l’efecte d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Taradell per tal de
fer la modificació corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de
Taradell pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
• Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial al què
pertanyen és:
(Indicar a quin grup empresarial pertany i les empreses que el composen)

• Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.19) del PCAP.
• Declarar com a confidencials els documents següents: (indicar els documents).

Lloc i Data

Signatura

ANNEX 2
Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica
El Sr./La Sra. .............................................................................................. amb NIF
núm. ........................................................., en nom propi / en representació de
l’empresa ......................................................................................................., CIF núm.
..........................................., domiciliada a ..........................................., CP ..................,
carrer ..................................................................., núm. .........., adreça electrònica:
.....................................................................................,
assabentat/da
de
les
condicions exigides per a optar a la contractació relativa a “Servei de conservació,
funcionament i manteniment de la xarxa informàtica de l'Ajuntament de Taradell” Exp.
1198/2019 es compromet a portar-lo a terme amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i al Plec de prescripcions Tècniques Particulars, que
accepta íntegrament i fa les proposicions següents,

1. Proposició econòmica:

Preu màxim
(IVA exclòs)
13.468,00€

Preu ofert
(IVA exclòs)

OFERTA DEL LICITADOR
Tipus Import IVA
Total preu ofert
% IVA
(IVA inclòs)

2. Proximitat del local/ oficines de l’adjudicatària al municipi de Taradell.
En un radi de fins a 40 km.
SI/NO
3. Ampliació bossa d’hores per urgències en 42 hores addicionals.
SI/NO

Lloc i Data

Signatura

