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1. Objecte del contracte.
c

L’objecte del contractte és la con
ntractació d'u
un servei qu
ue coordini, gestioni i re
ealitzi un esstudi de la
vulnerabiliitat socioeconòmica de la
a urbanització
ó Montserratt Parc del Mu
unicipi del Brruc.
La motivacció és conèixxer la realitatt sociodemog
gràfica del veïnat
v
de la urbanització
u
d
de Montserra
at Parc per
tal que, en
e un futurr, es dugui a terme un
n projecte de
d reparcel·lació amb lles dades objectives
o
i
actualitzad
des que aque
est estudi so
ocioeconòmicc ha d’aportar al projecte.
Amb aque
esta actuació
ó es pretén identificar els
e propietarris de les fin
nques que fformen part de l’àmbit
d’actuació
ó, descriure’n
n les finques i determin
nar-ne la sittuació socioe
econòmica p
per tal de saber-ne
s
la
viabilitat econòmica de cada prropietari o capacitat
c
de
e fer front a les despe
eses que co
omporti la
reparcel·la
ació en un fu
utur.
Aquest encàrrec respo
on a les nece
essitats de l’A
Ajuntament del
d Bruc i es determina i cconcreta a partir
p
de les
propostes d’execució plantejades en l’oferta seleccionad
da com a guanyadora cconjuntamen
nt amb les
prescripcio
ons tècnique
es establertess en el plec corresponent
c
t.

2. Rè
ègim jurídic.

El contraccte es tipifica
a com a con
ntracte administratiu de serveis i ess subjecta a aquest plecc, el PPT i
documenttació comple
ementària i annexa i le
es regulacion
ns de la lleii 9/2017, de
e 8 de nov
vembre, de
Contractess del Sector Públic (LCSP
P) i la normattiva de desen
nvolupamentt
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La docum
mentació inco
orporada a l’’expedient que
q
té natura
alesa contra
actual és aqu
uest PPT, el PCAP i la
documenttació complementaria annexa que co
onté el PPT, així com l’o
oferta que re
ealitzi l’adjud
dicatari i el
documentt que formalittzi el contraccte.

3. Ju
ustificació de
d la necessitat de l’ac
ctuació
gràfica del veïnat
v
de la urbanització
u
d
de Montserra
at Parc per
La motivacció és conèixxer la realitatt sociodemog
tal que, en
e un futurr, es dugui a terme un
n projecte de
d reparcel·lació amb lles dades objectives
o
i
actualitzad
des que aque
est estudi so
ocioeconòmicc ha d’aportar al projecte.
esta actuació
ó es pretén identificar els
e propietarris de les fin
nques que fformen part de l’àmbit
Amb aque
d’actuació
ó, descriure’n
n les finques i determin
nar-ne la sittuació socioe
econòmica p
per tal de saber-ne
s
la
viabilitat econòmica de cada prropietari o capacitat
c
de
e fer front a les despe
eses que co
omporti la
reparcel·la
ació en un fu
utur.
on a les nece
essitats de l’A
Ajuntament del
d Bruc i es determina i cconcreta a partir
p
de les
Aquest encàrrec respo
propostes d’execució plantejades en l’oferta seleccionad
da com a guanyadora cconjuntamen
nt amb les
clàusules administrativ
a
ves establerte
es en el plecc corresponen
nt.

4. Definició i ab
bast dels trreballs
L’àmbit so
obre el qual es
e realitzarà l’estudi és la
a Urbanització
ó Montserratt Parc del Bru
uc (Annex I), àmbit
que es farrà constar de
e manera exp
pressa a la fo
ormalització del contracte
e.
Compleme
entàriament, i per tal d’asssolir satisfacctòriament els
e objectius desitjats,
d
serran obligacio
ons de
l’equip adjjudicatari:

-

Pa
articipar en els
e processoss o espais d’iinformació i de participacció en el deccurs de l’elab
boració o la
prresentació de
els resultats dels treballs,, de conform
mitat amb el Pla
P de treball.

o

Assistència
a a les sessions i exposició del contiingut dels tre
eballs realitzzats, amb elss mitjans o
instruments que es considerin perttinents.

o

Aportació de la inform
mació de base per poder fer-ne l’elab
boració i difu
usió pertinents per part
de l’ens de
estinatari, pe
el bon desenvvolupament del procés d’informació i de participa
ació.

o

municipals,, dels sugg
Valoració, juntament amb els responsables
r
geriments, re
eflexions i
d
processo
os d’informació i de partticipació, i in
ncorporació, si s’escau,
propostes resultants dels
ments de treb
ball.
als docum

5. Co
ondicions generals.
g
Durant la realització de
el treball l’ad
djudicatari ha
aurà de manttenir-se en contacte
c
amb
b el responsa
able de
ent del Bruc a fi i efecte d’informar-lo
d
o de les possibles incidències i solucio
ons a adoptar.
l’Ajuntame
alització es de
eterminarà la
a periodicitatt de les reun
nions, de con
nformitat amb
b el Pla de trreball, per
A la forma
tal de fer un acurat se
eguiment del projecte.

5.1.

Drets
s d’ús de la documenta
ació
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Els drets d’ús
d
de la documentació relacionada en
e la presentt licitació, aixxí com qualsevol altra qu
ue es pugui
subministrrar per part de
d l’Ajuntament del Bruc a l’equip red
dactor, estarà subjecta a les condicions que
estableixi l’Ajuntamentt del Bruc, prropietari delss treballs i de
e la cartograffia.
ació i documentació faciliitada es desttinarà únicam
ment i exclussivament a la
a realització dels
d
La informa
treballs de
e redacció de
e l’Estudi Soccioeconòmic de la Urbanittzació Montsserrat Parc.
djudicatari no
o podrà fer servir aquesta
a informació per altres ussos sense l’autorització de
d
L’equip ad
l’Ajuntame
ent del Bruc ni podrà ced
dir, reproduirr o registrar, ni total ni pa
arcialment, la
a informació objecte
d’aquest contracte
c
sen
nse autorització expressa.

5.2.

Condiicions partiiculars.

otalitat dels treballs
t
que han
h d’integra
ar el projecte
e d’estudi
La prestacció del serveii abasta la to
socioeconò
òmic de Mon
ntserrat Parc,, incloent-hi totes les tasques i docum
ments necesssaris per redactar la
proposta d’estudi
d
final.
erarà com a base de treb
ball el document DIES “D
Diagnosi i esttratègies d'acctuació urban
nística de
Es conside
la urbanitzzació de Mon
ntserrat Parc del municipii del Bruc” (A
Annex II). Ess prendrà com
m a import de
d treball
el calculatt en l’esmenttat documentt segons la proposta
p
que el redactor del DIES ha recollit a l’ap
partat de
conclusion
ns.
assolir satisfa
actòriament els
e objectius desitjats, l’equip redacto
or ha de divid
dir el treball en
e fases,
Per tal d’a
que s’han de definir en
n el Pla de treball
t
que es
e presentarrà a l’inici de l’execució de
el contracte. L’actuació
nim ha de co
onstar dels se
egüents fases:
com a mín

6. Fa
ases de treb
ball
El treball quedarà
q
divid
dit en les seg
güents fases:



Fa
ase 0: PLA DE TREBAL
LL
ocuments a lliurar
Do
Aq
questa fase conclourà
c
am
mb el lliurame
ent del document del Pla de Treball.



Fa
ase primera
a: ANÀLISI D’ANTECED
DENTS
Fa
ase preparatò
òria de recull de les actuacions prèvie
es realitzades per part de
e l’Ajuntamen
nt i de la
informació neccessària per iniciar el treb
ball. Cal copssar informació per a l’anà
àlisi quantitativa. Per
ant, caldrà re
ealitzar com a mínim:
ta

o
o

Recolllida d’informa
ació i estudi dels anteced
dents.
Anàlissi i determina
ació de les prropietats inclloses dins l’àmbit d’actua
ació, identificcació i
validació de les su
uperfícies de les parcel·les i segons re
egistre de la propietat i ca
adastre
29 del Text Refós
R
de la Llei
L d’Urbanissme).
(Segons l’article 12
à recollir iniciialment les següents
s
dad
des:
Caldrà
 Dades perrsonals: Titullars i altres in
nteressats, títol i caràcter del dret.
als de la finca
a: Naturalesa
a i afecció, su
uperfície real i superfície inclosa en
 Dades rea
l’àmbit, lím
mits i descrip
pció.
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o
o
o

o
o

o

o

Dades reg
gistrals: Inscrripció al regisstre, superfíccie registral, descripció, títol,
t
drets i
càrregues, operacions registrals prrèvies i expre
essió gràfica de la situació de cada
finca.
e els propieta
aris que ting
guin dret sobre les finque
es objecte de
e la
Caldrà que
reparcel·la
ació exhibeixxin els títols que
q posseeixxen i que decclarin les situ
uacions de
fet i jurídiq
ques que afe
ecten a les se
eves finques.

Identificació de less particularita
ats de les fin
nques i parce
el·les: existèn
ncies de dretts reals,
uctuaris, emb
bargaments, immatriculacions, litigis, etc.
usufru
Identificació de po
ossibles incidències/disfun
ncions.
Identificació de less despeses corresponent
c
mnitzacions i càrregues a extingir
s a les indem
da propietarii, incloent aq
quelles que, d’acord
d
amb el que estab
bleix l’article 127.3 del
de cad
reglam
ment, no van
n a càrrec de la comunitat reparcel·la tòria i han d
de ser assum
mides de
forma individualitzzada per les persones pro
opietàries de
e les finques.
Definició de criteris en base a aquest estud
di previ.
Relació de possible
es afectacion
ns que es detectin en rela
ació a drets a extingir o enderrocar
e
nejament que
e s’executarà
à no puguin conservar
c
aq
questes edificcacions,
en cass que el plan
instal··lacions, etc.
Relació de possible
es afectacion
ns en relació a la constitu
ució de servittuds en referrència a
mitacions i se
ervituds legals (art. 553-3
39 del Codi Civil
C
Català) i servitud d’acccés a una
les lim
xarxa general (artt. 566-8 del Codi Civil Ca
atalà)
Possib
bles interrelacions amb asssociacions de
d persones interessadess dins l’àmbitt.

ase es completarà amb una
u revisió pe
er part de l’A
Ajuntament p
per a les posssibles
Aquesta fa
correccion
ns que hagin d’adoptar l’e
equip redacto
or abans de passar a la ssegüent fase de
l’estudi.



Fa
ase segona: ANÀLISI SITUACIÓ
S
A
ACTUAL
In
nici de la fase
e d’anàlisi qu
ualitatiu de dades directes mitjançant entrevistes amb els prop
pietaris.

o
o

o
o

Caldrà
à iniciar una campanya in
nformativa re
elacionada am
mb l’estudi, i concertar cites amb
els pro
opietaris perr tal d’extreurre les dades directes mitjjançant les e
entrevistes prreceptives.
Elaborrar les fitxes de cada parrcel·la/propie
etari on es re
ecullin les dad
des identifica
ades a la
primera fase a mé
és de les dades socioecon
nòmiques que els propiettaris hagin ap
portat en
evista individualitzada. Ess definirà:
l’entre
 Situació d’ocupació: prrimera residè
ència, segona
a residència o arrendame
ent.
 Càrreguess hipotecàriess i situació de morositat.
nt.
 Capacitat de pagamen
ment en els anys
a
que es determini.
 Necessitatt de finançam
d Serveis So
ocials
 Necessitatt de suport de
a de fer frontt a la despessa que compo
orti la reparccel·lació
 Impossibillitat absoluta
futura.
opietat i nece
essitats de se
egregació, si és el cas.
 Situacionss de multipro
 Previsionss de venda a curt o mitjà termini.
e lliurament de la parcel··la a l’Ajuntament.
 Previsió de
ús: 1ª o 2ª Residència.
R
 Règim d’ú
opietat o lloguer
 Règim de tinença: pro
Elaborrar la base de dades amb
b la informacció subministtrada.
Inici de
d la identificcació dels possibles eleme
ents no indemnitzables.
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Fa
ase tercera: DIAGNOS
SI
Diiagnosi de le
es dades i red
dacció de l’in
nforme amb la
l conclusió de
d les dadess recollides.
articipació ciu
utadana: Pro
opostes per establir
e
un sisstema de participació ciu
utadana per tal
t
Pa
d’’informar a to
ots els veïns,, a partir delss instrumentts i sistemes de comunica
ació previstoss en
aq
quest àmbit.
En
n aquest info
orme s’hi ha d’incloure less conclusionss sobre la via
abilitat econò
òmica de la
urrbanització, atesos
a
els esstudis previs i una propossta d’execució
ó temporal d
d’aquesta viabilitat
ecconòmica.
aldrà, a més,, la conclusió
ó relativa a la
a viabilitat ecconòmica per part de l’Ajuntament i de
d les
Ca
ne
ecessitats de
e Tresoreria en
e els exerciccis pressupostaris posterriors, així com
m un anàlisi jurídic
j
de
les opcions pe
er fer-hi frontt i de les messures jurídiques i finance
eres de què e
es disposen per
p fer-ho
actible.
fa

Do
ocuments a lliurar
Aq
questa fase conclourà
c
am
mb el lliurame
ent del document d’inform
me amb conclusió de les dades
re
ecollides.



Fa
ase quarta::PARTICIPA
ACIÓ CIUTA
ADANA, CONCLUSIONS I ELABORACIÓ D’IN
NFORME
articipació ciu
utadana i red
dacció definittiva de l’inforrme.
Pa
Pa
articipació ciu
utadana: Pro
opostes per establir
e
un sisstema de participació ciu
utadana per tal
t
d’’informar a to
ots els veïns,, a partir delss instrumentts i sistemes de comunica
ació previstoss en
aq
quest àmbit.

Do
ocuments a lliurar
Aq
questa fase conclourà
c
am
mb el lliurame
ent del document definitiiu.

-

Termiinis

Els terrminis de lliurament són els
e previstos al Pla de Tre
eball, fase 0,, prèvia a qu
ualsevol
acctuació

7. Desenvolupa
ament dels treballs
L’Ajuntament del Bruc designarà un
u interlocuto
or com a persona de refe
erència en el decurs del
upament de l’assistència. L’interlocuto
or serà el responsable dirrecte del seguiment dels treballs,
desenvolu
incloent l’a
assistència a les reunionss i la interloccució ordinàriia amb l’equiip i actuarà d
d’enllaç amb la resta
de l’organització que representa,
r
e relació a l’’obtenció de documentacció, informació i implicació de les
en
à
de gesstió de la sevva organització.
diferents àrees
ordinari al lla
Pel que fa
a a l’equip redactor, el responsable de
el treball acttuarà com a interlocutor o
arg del seu
desenvolu
upament, re
esponsable del
d
complim
ment dels requeriments
r
s de l’encàrrec i de l’adequada
coordinaciió i cohesió de l’equip redactor, co
omprometen
nt-se a inforrmar a la p
persona designada per
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l’Ajuntame
ent de qualssevol actuacció rellevant referida al desenvolupa
ament dels treballs, esp
pecialment,
aquelles que
q comportin la participa
ació de l’ens destinatari.
els treballs, l’Ajuntament
l
t i l’equip red
dactor celebrraran una re
eunió de pressentació, lliu
urament de
A l’inici de
documenttació i definicció del marc de
d desenvolu
upament de l’encàrrec.
El desenvo
olupament dels treballs s'adaptarà
s
a la programacció establerta
a, amb les m
modificacions que al
llarg del se
eu desenvolu
upament pug
guin establir--se per mutu
u acord de less parts, have
ent-se d’ajustar, en
qualsevol cas, als term
minis i proced
diments de trramitació dells expedientss legalment e
establerts.
ojecte design
nat per l’adjudicatari serà
à responsable
e de la qualittat tècnica dels treballs
El responssable del pro
de redaccció del proje
ecte.Tots elss documentss hauran d’’anar signatss per l’equip
p redactor en
e qualitat
d’autor, i en
e la persona
a amb la titu
ulació habilita
ant per fer-ho
o.
Haurà d’e
estar perman
nentment ad
dscrit als tre
eballs de red
dacció duran
nt tot el terrmini contracctat i serà
coneixedo
or i impulsor del desenvollupament de les tasques contemplade
es en aquestt plec.
equeriment per
p part de l’Ajuntamentt del Bruc qu
uan sigui ne
ecessària la
L’adjudicatari atendrà qualsevol re
ació i presència, per tal de
d garantir l’e
execució correcta dels tre
eballs.
seva actua
atari es respo
onsabilitzarà d’acomplir els
e terminis establerts al present
p
PCAP
P i PPT.
L’Adjudica
atari es respo
onsabilitzarà de l’exactitud de les dades subministtrades i serà responsable
e davant de
L’Adjudica
l’Ajuntame
ent del Bruc i dels tercerrs interessatss de les dade
es omeses o errors, de lla utilització de mitjans
no adequa
ats o de subministrar re
esultats erro
onis o dadess incorrectess i restarà o
obligat a solu
ucionar els
efectes de
erivats d’aque
estes omissio
ons o errors.

nformació i documenta
ació prèvia
8. In
nici de la pre
estació del servei,
s
es faccilitarà a l’equip adjudica
atari la docum
mentació rela
acionada a
Previ a l’in
continuaciió:
-

DIES “Diagnosi i estratè
ègies d'actua
ació urbanísttica de la urrbanització d
de Montserra
at Parc del
m
municipi
del Bruc”
B

ordenació i normativa
n
urb
banística de la zona.
Plànols d’o
Si l’equip redactor en el
e decurs del treball requ
uereix altra documentació
d
ó addicional h
haurà de serr
da i sol·licitad
da amb una antelació sufficient de tal manera que
e no interfere
eixi en els terrminis
identificad
establerts. Amb caràctter general es
e considera com a antela
ació suficientt el termini d
de 2 setmane
es sense
q l’ens desstinatari pugu
ui facilitar la documentacció requerida en un termiini més reduïït.
perjudici que
La informa
ació procede
ent d’altres ad
dministracion
ns, entitats o companyiess de serveis estarà subje
ecte a les
condicionss d’ús que en
n cada cas siguin d’aplica
ació.

8.1.

Condiicions de ce
essió de la cartografia
c
a

Els drets d'ús
d
de la carrtografia que
e l’Ajuntamen
nt del Bruc pugui
p
submin
nistrar a l'equ
uip redactor estaran
e
subjectes a les condiciions que esta
ableixi el pro
opietari d'aqu
uesta cartogrrafia, i es desstinaran únicca i
ment a la rea
alització dels treballs de redacció
r
obje
ecte d'encàrrrec, i dels esttudis complementaris
exclusivam
relacionats.
L’equip redactor no po
odrà fer servir aquesta informació perr altres usos sense l'auto
orització del propietari
p
de la carto
ografia, ni po
odrà cedir, re
eproduir o re
egistrar, ni to
otal ni parcialment, la info
ormació obje
ecte
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d'aquest contracte
c
sen
nse autorització, qualsevo
ol que sigui el
e sistema de
e recuperació
ó d'informaciió utilitzat:
mecànic, fotoquímic,
f
e
electrònic,
electro-òptic, magnètic,
m
fo
otocòpia, etc..

9. Fo
ormat dels treballs
Amb l’obje
ecte d’uniform
mitzar l’estru
uctura dels diferents docu
uments que configuren d
dels treballs que
q es
deriven de
el present co
ontracte, s’esstableixen a continuació
c
el
e conjunt de
e normes i re
equisits que s’han
s
de
tenir en co
ompte a l’hora de la seva
a elaboració i presentació
ó, si bé es po
odran adapta
ar en funció del
d tipus
de document.

Redacció
ó
La redacciió dels docum
ments escritss i la retolació de plànols,, caràtules i carpetes serrà en llengua catalana.
La cartogrrafia s’elaborrarà amb el sistema
s
de co
oordenades ETRS89, proj
ojecció UTM i fus 31.
La cartogrrafia de base
e serà la cartografia oficia
al: topogràficc 1:5.000 de l’ICGC, i la ccartografia to
opogràfica
urbana E1
1:1000 elabo
orada per la Diputació
D
de Barcelona o l’Àrea Metro
opolitana de Barcelona.
Es poden fer servir alttres cartograffies més deta
allades semp
pre que estig
guin ben refe
erenciades i siguin
s
coherents des del pun
nt de vista ge
eodèsic amb
b la cartograffia oficial de l’ICGC.

Format de
d la docum
mentació
El format de la docum
mentació segu
uirà els criterris que s’esta
ableixen a co
ontinuació:

a) Documentac
ció en forma
at paper
ntarà impresa
a en fulls mid
da DIN-A4, respectant
r
un
n marge de 3 cm. a
La documentació escriita es presen
ges.
l’esquerra i de 2 cm ells altres marg
gia dels treba
alls, la docum
mentació gràffica es prese
entarà bé en
n format DIN-A3 (a
En funció de la tipolog
ginal o com a reducció de
el DIN-A1) amb caràtula en la vora in
nferior del fu
ull, o bé en DIN-A1,
D
escala orig
reservant el mòdul DIN
N-A4 inferiorr dret per a la caràtula.
En cas que es generin diferents do
ocuments, aq
quests s’enqu
uadernaran per
p separat, i en tot cas es
e lliurarà
cada exem
mplar comple
et dins una caixa de proje
ecte, color ne
egre, amb la
a caràtula desscriptiva del treball.

b) Documentac
ció en forma
at electròniic
ada en forma
at electrònic, tant l’escrita
a com la gràffica. La inforrmació ha
La documentació ha de ser genera
assificada i arrxivada en el format adie
ent i de forma coherent amb
a
el docum
ment, controlant que la
d’estar cla
mida dels fitxers no sig
gui excessiva
a.
Els formatts dels difere
ents tipus de fitxers seran
n els següentts:
-

La
a documenta
ació escrita es
e lliurarà en un arxiu en format de trractament de
e textos, prefferentment
.D
DOCX o comp
patible amb Microsoft
M
Wo
ord.

-

Ells quadres numèrics de càlcul
c
s'adjun
ntaran també
é en el format original, p
preferentmen
nt .XLSX, o
co
ompatible am
mb Microsoftt Excel, enca
ara que s'ha
agin incorporrat a d'altress documentss de text o
grràfics.

-

Ba
ase de dades, en formatt .ACCDB o compatible.
c
Les
L imatges vinculades a la base de dades han
de
e ser en form
mat .JPG i amb
a
una resolució de 80
00x600 píxelss i de baixa o mitjana qualitat,
q
no
su
uperant els 100
1 kB per im
matge.

-

La
a documenta
ació gràfica es lliurarà en
e arxius en
n format CA
AD (dgn, dw
wg i dxf) inccloent-hi la
co
onfiguració establerta
e
pe
er imprimir . Es lliuraran els fitxers en
e format SIIG (shp) en el cas que
s’hagi utilitzatt aquest sisttema. En el cas d’instru
uments de planejament
p
q
s’hagin
urbanístic que
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d’’incorporar al
a MUC caldrà tenir en compte l’“Esttàndard d’inttercanvi de d
dades urbanístiques en
fo
ormat CAD” promogut
p
pe
el departame
ent de Territo
ori Sostenibilitat de la Ge
eneralitat de
e Catalunya
en
n la realització d’aquesta documentacció.
-

Ells fitxers d’im
matge, que aniran
a
preferrentment inccorporats din
ns dels propiss documentss, seran en
fo
ormat .TIF per
p
les imattges en bla
anc i negre, i .JPG perr fotografiess en color, amb unes
re
esolucions de
e referència de
d 300ppp en blanc i neg
gre i 150ppp en color o g
grisos.

-

Ells documentts PDF/A hauran d’ana
ar signats en
e els crèdits del docu
ument amb signatura
electrònica recconeguda.

d
req
queriments bàsics,
b
s'acorrdarà amb ells tècnics de l’ajuntamentt l'estructura
a de la
Al marge d'aquests
informació
ó dels diferen
nts documen
nts per tal de
e facilitar la possible
p
utilitzzació dels fittxers informà
àtics tant
per la seva publicació en mitjans electrònics
e
co
om per la futtura explotacció d'aquesta informació.

Formats a lliurar
Els docum
ments corresp
ponents a cadascuna de les
l diferents fases d’execcució es lliura
aran en form
mat
electrònic,, arxius edita
ables i PDF/A
A. Caldrà adju
untar tots elss fitxers com
mplementaris necessaris per
p tal que
pugui ser llegida amb els programes més habittuals i es pug
gui imprimir amb el mate
eix resultat que si fos
da en paper (arxius
(
assocciats, plumille
es,...). Excep
pcionalment, es podrà req
querir el lliurrament
presentad
d’un exem
mplar en form
mat paper a demanda
d
de l’òrgan de co
ontractació.

10. Preu
P
post base de licitació de la contractacció es fixa en la quantitat de vint-i-vuiit mil nou-ce
ents vintEl pressup
cinc euross amb seixan
nta-dos cèntim
ms d’euro (2
28.925,62 EU
UR), IVA exclòs, que apliccant (6.074,3
382 EUR)
resulta un
n import total de trenta-cinc mil euross (35.000,00 EUR), iva inclòs, d’acord
d amb el que
e es
relaciona tot
t seguit:

Any

E
Econòmic

P
Programa

2021

1
151

6
60902

Orgànic

Im
mport net

% IVA Import
I
IVA IImport totall

28
8.925,62 €

21

6
6.074,38
€

Pressupostt base

35.00
00,00 €
3
35.000,00 €

10.1.
Fases
s de pagam
ments dels treballs
t
rea
alitzats en el marc d’’aquesta ad
djudicació
egons el seg
güent:
se
Prime
er pagamen
nt: Un cop re
ealitzada la fa
ase primera i segona: un
n 35%
Segon
n pagament: Un cop realitzada la fa
ase tercera: 25%
2
Terce
er pagamen
nt: Un cop re
ealitzada la fa
ase quarta i entregat
e
l’esttudi definitiu
u: 40%
Per obten
nir les dade
es de l’estud
di qualitatiu,, l’equip de treball haurà de preve
eure una disponibilitat
d’horaris i de recursoss humans que
e permeti ate
endre les consultes dels veïns de la u
urbanització per tal que
quip sigui dirrecte i accessible.
l’accés dels veïns a l’eq
ment cedirà a l’empresa un
u local ubica
at al Casal Montserrat
M
Pa
arc per tal de
e poder porttar a terme
L’Ajuntam
les entrevvistes i totes les tasques que
q requereixin presencia
alitat.
c
de l’em
mpresa adjud
dicatària les despeses
d
de comunicació
ó amb els ve
eïns.
Aniran a càrrec
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11. Prropietat de
els treballs i protecció de dades.
Tots els treballs
t
reco
opilats i els documents elaborats en
n execució del contractte, així com els cedits
temporalm
ment per part de l’Ajunttament per tal
t de realitzzar el treball de preparració de l’esttudi, seran
propietat de
d l’Ajuntam
ment del Brucc, que podrà reproduir-ne
e una part o la totalitat, p
publicar-lo i divulgar-lo,
d
si així ho decideix, sen
nse que l’adjjudicatari pug
gui oposar-se a aquest fe
et.
d dades i documents
d
e
elaborats
am
mb motiu de
e l’execució
L’adjudicatari no podrrà fer ús ni divulgació de
t
de fo
orma parcial, total, direccta o mitjan
nçant extracte sense au
utorització ex
xpressa de
d’aquest treball
l’òrgan de contractació
ó.
El contra
actista resta obligat a so
otmetre’s a la normativa nacional i de
d la Unió E
Europea en matèria
m
de
protecció de dades. Aq
questa obligació té el caràcter d'oblig
gació contractual essenccial de conforrmitat amb
el que disp
posa la lletra
a f) de l'aparttat 1 de l'artiicle 211.
D’acord amb
a
l’article 133.2 LCSP
P, el contractista haurà
à de respecttar el caràccter confiden
ncial de la
informació
ó a la qual tingui accés degut
d
a l’exe
ecució del co
ontracte. El deure
d
de con
nfidencialitat tindrà una
vigència de
d cinc anys a comptar de
es del coneixxement de la informació de
d referència
a.
De conformitat amb l’a
article 133.1 LCSP, l’òrga
an de contracctació no pod
drà divulgar la informació facilitada
pels licitad
dors i designa
ada, de form
ma expressa i justificada, per aquests com a confid
dencial.
En relació a l’ús i el tra
actament de
e dades de ca
aràcter perso
onal i/o confiidencial, tot el personal que
q assigni
l’empresa adjudicatàrria a la rea
alització del treballs de
e l’objecte del
d contracte
e, quedarà obligat al
complimen
nt de tot allò
ò que estableix el Reglament (UE) 2016/679,
2
de
el Parlament Europeu i del
d Consell,
de 27 d’ab
bril de 2016, relatiu a la
a protecció de
d les person
nes físiques pel que fa a
al tractamentt de dades
personals i a la lliure circulació
c
d’a
aquestes dad
des i pel qual es deroga la Directiva 9
95/46/CE i a l’establert
a la Llei orgànica 15/1999, de 13
1 de desem
mbre, de pro
otecció de dades
d
de ca
aràcter perso
onal i a la
normativa de desenvolupament, en
n tot allò que
e no contrad
digui a l’esme
entat Reglam
ment.
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