Expedient: 601 /2018

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES RELATIVES AL CONTRACTE DE
SERVEIS I SISTEMES DE COMUNICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA
DE MONTORNÈS
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte d'aquest contracte consisteix en disposar del servei de comunicacions de veu
fixa, el serveis d’extensió de veu fixa així com també el servei de comunicación de
dades i accés a internet i de comunicacions mòbils.
Lots: No procedeix atès que l’Ajuntament de La Pobla de Montornès és una
administració local amb un dimensionament que no permet procedir a la configuració
de lots atenent l’objecte així com la naturalesa del contracte
Codi CPV 2008: 642.00. “Serveis de telecomunicacions”
2.- NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL
CONTRACTE
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són els serveis de
comunicación tant de veu fixa com de dades i comunicacions mòbils per poder prestar
les competències que l’Ajuntament té atorgades pel conjunt del ordenament jurídic
atenent la normativa d’impuls de l’administració electrònica.
3.- RÈGIM JURÍDIC
Aquest contracte es de serveis, d'acord amb allò que estableix l'article 17 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aprovat (en endavant
LCSP), categoria 5, d'acord amb l'annex II.
El present contracte té caràcter administratiu. Les parts queden sotmeses
expressament a totes les determinacions que contemplen el present plec que revesteix
caràcter contractual. Ara bé, en tot allò no previst en el present plec, el contracte es
regirà per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com
el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007 (RPCSP); pel Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat a través del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre (RGLCAP), així com la normativa d’aplicació. Supletòriament, s’aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a
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l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
4.- PERFIL DEL CONTRACTANT
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir a la
següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=la+pobla+de+montorn%C3%A8s&idCap=30055344&ambit=5&
5.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
El pressupost de licitació és quaranta sis mil vuit-cents euros (46.800€). El valor
estimat del contracte és noranta tres mil sis-cents euros (93.600 €) pels tres anys de
durada del contracte més la possibilitat de dues pròrrogues d’una anualitat cada una,
de forma expressa, així la durada máxima del contracte serà de 5 anys (3+1+1). El
valor estimat del contracte també inclou la possibilitat d’un 20% d’ampliació del
contracte.
El valor estimat del contracte (VEC), incloent l’import màxim de les possibles
modificacions que preveu el PCAP, a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència, és de noranta-tres mil sis-cents euros
(93.600€) més dinou mil sis-cents cinquanta-sis euros (19.656 €) en concepte d’IVA.

La contractació dels serveis de comunicacions de l'Ajuntament de La Pobla de
Montornès ha de permetre a l'Ajuntament disposar d'un marc contractual flexible que
s'ajusti a les necessitats, també dinàmiques.
En els darrers anys com l'ús de la tecnologia s'ha anat generalitzant a tots els nivells
convertint-se en eina indispensable per a cada cop més perfils de personal. És de
preveure la possibilitat que aquesta tendència continuï fent extensiva la necessitat de
serveis de comunicacions a tots els nivells.
Per altra banda, la capacitat d'ampliació associada a la contractació ha de permetre fer
ús per part de l'Ajuntament de tots els serveis relacionats com a costos d'ampliació.
El pressupost màxim de licitació d’aquest contracte és de:

Import (IVA exclòs)
Any 1

15.600,00 €

Any 2

15.600,00 €

Any 3

15.600,00 €
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Respecte al 20% d’ampliació de contracte, cal destacar que l'entorn tecnològic és un
entorn molt dinàmic que evoluciona molt ràpidament. A la vegada, les diferents
administracions requereixen i requeriran cada cop més de sistemes i serveis
tecnològics per tal de realitzar les seves funcions, especialment amb l’entrada en vigor
de les lleis 39/2015 i 40/2015.

Any 4

15.600,00 €

Any 5

15.600,00 €

TOTAL

78.000,00 €

20%

15.600,00 €

Ampliació contracte

93.600,00 €

VEC

Per a les tres primeres anualitats l’import de licitació és de quaranta-sis mil vuit-cents
Euros (46.800,00 €) més nou mil vuit-cents vint-i-vuit euros (9.828,00 €) en concepte
d’IVA.
L’import anterior es desglossa de la següent manera:

Licitació (3 anys)

46.800,00 €

TOTAL

46.800,00 €

IVA (21%)

Pressupost màxim
licitació (IVA inclòs)

9.828,00 €

56.628,00 €

9.828,00 €

56.628,00 €

Els licitadors podran millorar el pressupost màxim a la baixa segons el model de
proposició que s’adjunta com Annex 2 a aquest plec, en cap cas s’admetrà una oferta
que superi el pressupost de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del RD
1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de
les administracions públiques.
A tots els efectes s’entendrà que el pressupost aprovat per l’Administració, compren
totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la
normal execució del contracte i qualsevol altra despesa que resulti d’aplicació segons
les disposicions vigents, i tota classe d’impostos i llicències municipals, provincials,
autonòmiques i estatals.
A l’aplicació pressupostària 342.222.00 Telecomunicacions existeix crèdit adequat i
suficient en el pressupost municipal per atendre les obligacions derivades de la
present contractació. Tanmateix, atès que el present contracte té una durada que
supera el pressupost anual esdevenint un contracte plurianual, l’Ajuntament de La
Pobla de Montornès es compromet a consignar l’aplicació pressupostària als
successius pressupostos municipals
6.-DURADA DEL CONTRACTE
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Pressupost màxim
licitació (IVA
exclòs)

La durada del contracte s’estableix en tres anys, amb possibilitat de ser objecte de
dues pròrrogues d’un any cada una, de forma expressa, així doncs la durada màxima
del contracte serà de 5 anys (3+1+1).
El contractista haurà de complir de forma estricta les obligacions derivades, del
present contracte i, especialment, pel que fa a les especificacions i requeriments
tècnics detallats en el plec de prescripcions tècniques particulars i a les prestacions
concretes a que s’hagi compromès en virtut de la seva oferta.
7.- CAPACITAT PER CONTRACTAR
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de
la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides en l’article
71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP; que acreditin la solvència que es requereixi.
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins
de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
Els requisits de capacitat, de solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han
de complir en el moment de presentació de l'oferta i s'han de mantenir fins al moment
de l'adjudicació i de formalització del contracte.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del DNI i l’acreditació d’estar donat d’alta en l’Impost d’Activitats
Econòmiques en l’epígraf corresponent.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials adients o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en
l’apartat 2 de l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de
Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti
de contractes de quantia igual o superior a la prevista en l’article 22 de la LCSP o, en
cas contrari, un informe de reciprocitat. A més, aquestes empreses han de tenir oberta
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La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.

una sucursal a Espanya, amb designació de persona apoderada o representant per a
les seves operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil.
L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i cumplir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que
les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una
quantia significativa.
No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de
les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que
aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un
tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.

8.-SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
1 Solvència econòmico financera
Les empreses licitadores han de justificar que compleixen amb els requisits de
solvència econòmico financera que s’exigeixen a continuació:

El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats
i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i
en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual
de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
b) Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del
termini de presentació d'ofertes, per import no inferior al valor estimat del contracte,
així com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit
s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un compromís
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança exigida.
Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que es
refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicació).
L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment
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a) Volum anual de negocis, dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de les
tres anualitats, el volum anual de negocis haurà de ser igual o superior a tres vegades
el valor estimat del contracte.

de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció,
pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han
d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats anteriorment. Per tal de determinar
la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves
integrants. En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la
Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, cal
estar al que disposen els articles 78 i 97 de la LCSP i l’article 9.2 RGLCAP.
2 Solvència técnica o profesional
Les empreses licitadores han de justificar que compleixen amb els requisits de
solvència técnica o professional que es corresponen a l’acreditació de la realització de
treballs del mateix tipus o naturalesa als que correspon l'objecte del contracte,
mitjançant una relació de treballs efectuats pel licitador en el curs dels tres últims anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon a l'objecte del contracte i
per import igual o superior al valor estimat del contracte. Aquests treballs han de ser
avalats per certificats de bona execució, que incloguin l’import, les dates, i el
destinatari públic o privat
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acreditarà, excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari
quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o
empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i
altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

Opcionalment es podrà justificar la solvència econòmica financera i la solvència
tècnica professional amb la justificació d’estar en possessió de la classificació en els
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació i segons nova categoria
establerta al Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre:
GRUP V, SUBGRUP 4, CATEGORIA 1.
10. LES PROPOSICIONS
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en tres sobres tancats,
signats pel licitador i amb indicació d’un correu electrònic a efectes de notificacions, en
què hi constarà la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar al
contracte de serveis i sistemes de comunicacions de l’Ajuntament de La Pobla de
Montornès». La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Documentació Judici de Valors.
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9. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

— Sobre «C»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma
Automàtica.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades,
d'acord amb la legislació en vigor i es regulen a la clausula dotzena i següents del
present plec. 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.
El caràcter secret de les proposicions determina que la inclusió de documentació en el
sobre que no correspongui comportarà l’exclusió del licitador, si això determina el
coneixement de termes puntuables de la seva proposició abans del moment
procedimental corresponent, tot i que la mateixa documentació s’hagi incorporat també
al sobre correcte
11.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant
mitjans electrònics a causa del procés d’adaptació que l’Ajuntament està duent a terme
per poder disposar de tots els mitjans i instrument necessaris per dur a terme la
presentació electrònica de les proposicions.
SOBRE A

a) Les empreses licitadores han d’aportar una declaració responsable en la qual
indiquin que compleixen, en el moment de presentació de les proposicions, els
requisits de capacitat i de solvència establerts en les clàusules vuitena i novena
d’aquest plec, d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex 1 d’aquest plec.
Les empreses licitadores poden presentar el Document Europeu únic de contractació
(DEUC) per acreditar els requisits de capacitat i solvencia.
Aquest sobre també haurà de contenir, si s’escau, les següents declaracions:
- Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
- En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta a través d’una
UTE han de presentar, una declaració responsable manifestant aquest extrem i
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Les empreses licitadores han d’incloure en el SOBRE A la documentació administrativa
següent:

indicant el nom de les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna
d’elles, i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte així com la designació d’un representant o apoderat únic
d’aquesta amb poders suficients per exercitar drets i cumplir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.
Les condicions de capacitat i solvència establertes per a contractar han de complir-se
abans de la finalització del termini de presentació de les proposicions. D’acord amb el
que estableix la clàusula dinovena d’aquest plec, l’acreditació de la possessió de la
documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a què es refereix la
declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la
proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament,
amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a
les empreses licitadores, per tal de garantir la correcta finalització del procediment i en
qualsevol moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que aportin la
documentació acreditativa de les condicions establertes per ser adjudicatari del
contracte.
SOBRE B
Les empreses licitadores han d’incloure en el SOBRE B la documentació tècnica i
altra documentació a valorar d’acord amb criteris que depenen d’un judici de valor.
La documentació a incloure en el SOBRE B haurà de presentar-se obligatòriament en
format electrònic signat digitalment i en format paper. En cas de discrepància prevaldrà
la documentació presentada en format paper.

Les empreses licitadores han d’incloure en el SOBRE C la proposició económica així
com també la documentació quantificable de forma automàtica.
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es
considera fonamental per valorar-la. La proposició econòmica s’ha de formular
conforme al model que s’adjunta com a Annex 2.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades
pels representants de totes les empreses que la composen.
La documentació a incloure en el SOBRE C haurà de presentar-se obligatòriament en
format electrònic signat digitalment i en format paper. En cas de discrepància prevaldrà
la documentació presentada en format paper.
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SOBRE C

12.- PRESENTACIÓ PROPOSICIONS
Els tres sobres, diligenciats segons s’ha descrit en la clàusula anterior, es presentaran
en mà al Registre general d’entrada de documents de l’Ajuntament de La Pobla de
Montornès, durant el termini de trenta dies naturals a partir del dia següent al de la
publicació de l’anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de La Pobla de
Montornès, en hores d’oficina, l'últim dia es tancarà l'admissió de proposicions a les
catorze hores
D'igual manera, les proposicions podran ser presentades en qualsevol dels llocs
establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Quan les proposicions s’envïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l'oferta mitjançant fax (977 64 81 65) o correu electrònic
(ajuntament@lapoblademontornes.cat) en el mateix dia i en qualsevol cas abans que
finalitzi el termini de presentació de les ofertes. Sense la concurrència d'ambdós
requisits no serà admesa la documentació si és rebuda per l'òrgan de contractació
amb posterioritat a la data i hora de la finalització del termini assenyalat a l'anunci.

Cada licitador només podrà presentar una proposició i no es podrà subscriure cap
proposta en agrupació temporal amb altres empreses si s’ha fet individualment o
figurar en més d’una unió temporal. La contravenció d’aquesta prevenció produirà la
no admissió de totes les proposicions presentades. La presentació d’una proposició
presumeix que el licitador accepta incondicionalment les clàusules d’aquest plec de
clàusules.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec.
13.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació de concurs seran els
següents:
L’oferta més avantatjosa per a interès públic d’aquest contracte es determinarà sobre
la base d’una pluralitat de criteris de valoració. Dins d’aquests criteris amb una
ponderació màxima de 100 punts, cal distingir els criteris que depenen d’un judici de
valor i els criteris avaluables de forma automàtica.
Caldrà que les propostes s’ajustin als requeriments i continguts dels apartats 4 i 5 i els
annexos corresponents del PPT, valorant-se el següents criteris i subcriteris:
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Transcorreguts, no obstant això, deu dies següents a la indicada data sense que s'hagi
rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. Un cop presentada una
proposició no podrà ser retirada, la retirada injustificada d’una proposició, donarà lloc a
la prohibició de contractar prevista a l’art. 71 de la LCSP. En cap cas s’admetrà i serà
rebutjada la documentació que no s’hagi lliurat al registre en la forma i dins el termini
assenyalats.

a) Criteris avaluables automàticament (Total 70 punts).
Caldrà presentar la proposició econòmica i les taules contingudes a l’Annex 2.
CRITERI 1: Segons l’import de l’oferta econòmica presentada. (50 punts)

P1 

Vm  Pm
Pe

On:
P1 = Puntuació criteri 1 de la proposta que es valora.



Vm = Valoració màxima (50 punts).



Pm = Preu menor de les ofertes presentades.



Pe = Preu de l’oferta que es valora.
Servei (Element d’ampliació)

Serveis de veu fixa
Troncal SIP amb 10 canals a la xarxa fixa
Ampliació de 10 canals SIP addicionals sobre troncal SIP existent
Accés primari XDSI (PRI)
Accés bàsic XDSI (BRI)
Accés bàsic XDSI a PABX (BRI PABX)
Línia individual
Línia individual a PABX
DDI
Servei de salt de trucades
Servei de desviament de trucades per baixes i canvi de domicili
Informació de canvi de número
Servei 0XY local (092)
Numeració 902
Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal bàsic)
Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal avançat)
Servei d'operadora sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal d'operadora)
Servei de fax virtual
Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet
Accés a Internet descentralitzat xDSL/GPON màxima velocitat
Accés a Internet descentralitzat xDSL/GPON màxima velocitat amb tarifa plana de trucades nacionals
Accés a Internet descentralitzat xDSL/GPON màxima velocitat amb tarifa plana de trucades nacionals + a
mòbils
Accés a Internet descentralitzat SDSL 2 Mbps
Accés xarxa multiservei VPN IP xDSL/GPON màxima velocitat
Adreça IP fixa
Serveis de comunicacions mòbils
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ó Valoració
(Pi)
1%
1%
1%
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1%
3%
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1%
1%
1%
2%
1%
4%
3%
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1%
5%
4%
3%
1%
1%
1%
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Troncal SIP amb 10 canals a la xarxa mòbil
Ampliació de 10 canals SIP addicionals sobre troncal SIP existent
Línies mòbils sense dades
Línies mòbils amb, com a mínim, 1 GB de dades, 500 minuts i 1000 minuts interns (smartphone)
Línies mòbils amb, com a mínim, 2 GB de dades, 500 minuts i 1000 minuts interns (smartphone i possible
multisim)
Línies mòbils amb, com a mínim, 1 GB de dades (smartphone)
Línies mòbils amb, com a mínim, 2 GB de dades (smartphone)
Línies mòbils amb, com a mínim, 4 GB de dades (smartphone i possible multisim)
Línies mòbils amb, com a mínim, 1 GB de dades, sense terminal només SIM per a tablet
Línies mòbils amb, com a mínim, 5 GB de dades, sense terminal només SIM per a tablet
Línies mòbils amb, com a mínim, 10 GB de dades, sense terminal naomés SIM per a tablet
Línies mòbils amb, com a mínim, 2 GB de dades, amb mòdem USB
Línies mòbils amb, com a mínim, 10 GB de dades, amb mòdem USB
Línies mòbils amb router 4G amb, com a mínim, 10GB de dades
Línies M2M amb, com a mínim, 15 MB de dades
MultiSIM per a compartir tarifa de dades
Adreça IP fixa
Línia mòbil amb terminal fix i prestacions de centraleta
Línia mòbil amb terminal fix i prestacions de centraleta i numeració fixa
Abonament de dades, mínim 100 MB, per roaming a Europa no EU i USA
Abonament de dades, mínim 100 MB, per roaming a resta del món
Servei de missatgeria massiva (accés plataforma)
SMS plataforma missatgeria massiva (1 SMS)
Llicència per 1 terminal plataforma MDM
Tauleta amb, com a mínim: 9", tecnologia 4G, processador quad core, 3GB RAM, 16 GB ROM, 3.000mAh,
Bluetooth, WiFi i GPS
TOTAL

1%
1%
1%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
4%
2%
2%
2%
3%
1%
2%
1%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
100%

Els licitadors indicaran els preus d’ampliació de cada un dels elements segons la taula
continguda a l’Annex 3.
A continuació es detalla per a cada un dels elements d’ampliació el pes amb que es
calcularà l’import equivalent d’ampliació (IEA) segons la fórmula a continuació:

IEA  Ci  Pi
On:


IEA = Import Equivalent d’Ampliació de la proposta que es valora.



Ci = Cost d’ampliació de cadascun dels elements d’ampliació indicats a la taula.



Pi = Pes de cadascun dels elements d’ampliació segons la taula a continuació:

La puntuació del criteri 2 es farà segons la fórmula a continuació:
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CRITERI 2: Segons els preus d’ampliació de l’oferta econòmica presentada. (10 punts)

P2 

Vm  Pm
Pe

On:


P2 = Puntuació criteri 2 de la proposta que es valora.



Vm = Valoració màxima (10 punts).



Pm = Preu IEA menor de les ofertes presentades.



Pe = Preu IEA de l’oferta que es valora.

CRITERI 3: Solució tècnica proposada (10 punts)
Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet (de 0 a 10 punts):
o

Tecnologies d’accés i amples de banda proposats, segons el detall indicat en
l’annex II del plec de prescripcions tècniques. El pes de la puntuació de cada
accés serà el mateix i s’assignarà segons els criteris a continuació:




Tecnologia de l’accés: 60% de la puntuació corresponent a
l’accés.


Els accessos basats en fibra òptica seran els que
presentin la puntuació màxima.



Els accessos basats en xDSL obtindran la meitat de la
puntuació corresponent a cada accés.



En el cas que el licitador ofereixi un accés ràdio en l’únic
accés que es pot oferir amb aquesta tecnologia, obtindrà
1/4 de la puntuació corresponent a aquest accés.

Amplada de banda de l’accés: 40% de la puntuació corresponent
a l’accés.


Els accessos basats en tecnologia xDSL o ràdio obtindran
una puntuació de 0 punts en aquest àmbit.



Per als accessos basats en fibra, es repartirà la puntuació
corresponent a parts iguals entre amplades de banda de
baixada i de pujada i s’assignarà la màxima puntuació a la
millor proposta. La resta de propostes obtindran puntuació
segons fórmula lineal següent en funció de l’amplada de
banda oferta:
PAFO 

PMAX  BWUL
BW DL



2
BW DLMAX
 BWULMAX






On:
-

PAFO = Puntuació de l’ampla de la banda de l’accés de
fibra òptica que es valora.

-

PMAX = Valoració màxima de l’accés (DL+UL) =
(0,4x10)/(nº accessos) punts màxim per accés
(DL+UL)
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BW UL = Amplada de banda de pujada de l’accés que
es valora.

-

BW ULMAX = Amplada de banda de pujada màxim ofert.

-

BW DL = Amplada de banda de baixada de l’accés que
es valora.

-

BW DLMAX = Amplada de banda de baixada màxim ofert.
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-

b) Criteris que depenen d’un judici de valor (30 punts).
Es puntuarà d’acord amb els següents criteris:
CRITERI 1: Solució tècnica proposada (20 punts)


Serveis de comunicacions de veu fixa (de 0 a 2 punts):
o

Tecnologies, capacitats i facilitats dels enllaços proposats (de 0 a 2
punts).



Serveis d’extensió de veu fixa (de 0 a 10 punts):
o Característiques generals de la solució proposada (de 0 a 2 punts).
o Número de canals concurrents per a cada ubicació (de 0 a 2 punts).
o Característiques i prestacions de cadascuna de les gammes de terminals
(de 0 a 2 punts).
o Descripció de les funcionalitats d’operadora automàtica (de 0 a 2 punts).
o Sistema de gestió de la solució i descripció de les facilitats (de 0 a 2
punts).



Serveis de comunicacions mòbils (de 0 a 8 punts)
o

Especificacions dels terminals oferts per a cadascuna de les gammes
sol·licitades (de 0 a 8 punts)


Especificacions dels terminals oferts Gamma Mitja (de 0 a 4
punts)



Especificacions dels terminals oferts Gamma Alta: (de 0 a 2
punts)



Especificacions dels terminals oferts Tauletes (de 0 a 2 punts)



Equip de projecte proposat (de 0 a 1 punt).



Proposta del pla de migració del sistema de veu fixa actual a la proposada pel
licitador (de 0 a 2 punts).

CRITERI 3: Model d’operació i facturació (de 0 a 3 punts):


Model d’atenció proposat, vies de contacte, facilitats, eines disponibles per a la
gestió per part de l’Ajuntament (de 0 a 1 punt).



Pla de renovació dels terminals mòbils (de 0 a 1 punt).



Model proposat de facturació dels serveis. Nivell de detall de la facturació,
elaboració d’informes, eines que s’ofereixen pel processat de les factures,
centres de cost i accés on-line (de 0 a 1 punt).

CRITERI 4: Millores sobre els requeriments (de 0 a 4 punts):


Servei de MDM per una part o la totalitat dels usuaris de l’Ajuntament (de 0 a 1
punt).
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CRITERI 2: Model d’implantació (de 0 a 3 punts)



Increment de les volumetries de dades i/o minuts inclosos respecte les tarifes
sol·licitades de serveis de comunicacions mòbils (de 0 a 3 punts).

14.-MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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 i en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests
s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt setè de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, en relació amb
l’article 21.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, estarà presidida per un membre
de la Corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà com a Secretari un funcionari de la
Corporació.

Conformen la Mesa de Contractació els membres següents:
President: Josep Maria Santamaria Puig, Alcalde-President de la Pobla de Montornès
Vocal: Daniel Escudero Guillén, regidor de l’Ajuntament de la Pobla de Montornès,
suplent Sr. Damià Bas Parera.
Vocal: Pilar Velardíez Navarro, personal laboral de l’Ajuntament de la Pobla de
Montornès, suplent la Sra. Miryam Usero Vizcaino
Vocal: Anna Busquets Perelló, suplent la Sra. Montserrat Busquets Masip
Vocal: Laia Gomis Ortiz, Secretària Interventora de la Pobla de Montornès
Secretari: Francisco José Pueyo Gracia, Secretari Interventor del SAM
Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el secretari de
la mesa, el qual actuarà amb veu però sense vot.
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N’han de formar part, almenys tres vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si
escau, el titular que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor,
com també els altres que designi l’òrgan de contractació entre el personal funcionari
de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes d’aquesta.
Atès que l’Ajuntament de La Pobla de Montornès només disposa d’una persona
funcionària que es correspon a la Secretaria Interventora, i la seva presència en
qualitat de vocal de la mesa és obligatòria, les funcions del Secretari de la Mesa de
Contractació les desenvoluparà el Secretari Interventor del Servei d’Assistència al
Municipi de la Diputació de Tarragona,

15.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura del sobre A i
comprovarà l’existència i correcció de la documentació que ha de contenir, d’acord
amb el que estableix la clàusula dotzena d’aquest plec.
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin
davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de tres dies naturals. En el
cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta
Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació
presentada en el sobre A, s’ha de determinar les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació
farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. Així
mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini
de tres dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses
les ofertes.

El següent sobre en obrir, serà el sobre B, aquell que conté els elements subjectes a
judici de valors, una vegada es disposi de la informació continguda a l’interior del sobre
es sotmetrà a informe tècnic per procedir a la seva valoració
I el darrer sobre en obrir serà el C el qual conté la proposició econòmica i la
documentació quantificable de forma automàtica. Seran excloses de la licitació,
mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició
establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i
aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència
que la fa inviable.
La Mesa de Contractació després de sol·licitar, si s’escau, els informes que consideri
oportuns i de valorar els criteris automàtics, elevarà a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació raonada que consideri adequada a favor del licitador que hagi
presentat l’oferta econòmicament més favorable.
16.-GARANTIA PROVISIONAL
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Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trentena-dos.

No s’exigeix garantia provisional.

17.-REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè,
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, present la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs a què fa referència l'article 140.1 de la LCSP, per la qual es traslladen 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, així com de disposar efectivament
dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
conforme a l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent
del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s'hagués constituït.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per
ordre decreixent de valoració i identificada l’oferta més avantatjosa. Per realitzar
aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats a la
clàusula catorzena del present plec
L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa,
requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del
següent aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què es
fa esment a continuació:
Les Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) ha
d’aportar els documents següents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresari i la capacitat per a
contractar assenyalada a la clàusula vuitena d’aquest plec. Els documents hauran de
ser originals o còpies d’aquestes que tinguin caràcter d’autèntiques, de conformitat
amb la legislació vigent.
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18.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

b) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica
professional.
c) Certificats justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així
com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article
15 de la mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de
les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració
responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat
1 de l’article 82, del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que
ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de
persones obligades tributàriament.

-Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.
-Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
d) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula vintena
f) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la
declaració responsables aportada i la resta que li sigui exigible.
g) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
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En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat
Social:

dedicar o adscriure a l’execució del contracte
Si l’empresa es troba inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar la documentació següent:
A.- Document on indiqui el número d’inscripció en el Registre o fotocòpia simple del
document acreditatiu d’inscripció, juntament amb una declaració responsable de la
vigència de les dades que inclou.
B.- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula vintena.
C.- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte
19.- GARANTIA DEFINITIVA
L’import de la garantia definitiva és el 5% del preu d’adjudicació del contracte. Les
garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat aseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió
temporal.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
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a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.

termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, i transcorregut un any des de la
data de finalització del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin
tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a
la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es
refereix el citat article.
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar
constància documentada de l’esmentada reposició.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.En el cas que la
garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’Administració pot
resoldre el contracte.

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del
procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les
despeses en què hagin incorregut, amb un import de 250 euros.
21.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula dinovena, l’òrgan
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a
adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de
procedir a la formalització del contracte.
22.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu
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20. RENÚNCIA I DESISTIMENT

càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses
licitadores a què es refereix la clàusula anterior.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la
unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan
de contractació en un termini màxim de 30 dies.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials
23. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DEL CONTRACTE
Els contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
plec de clàusules tècniques i administratives particulars conforme a les instruccions
que en interpretació tècnica del contracte doni l’Ajuntament de La Pobla de Montornès
a l’empresa contractista.
El termini d’execució del contracte i per tant, del servei, no será superior a 60 dies
hàbils a partir de la data de la signatura del contracte
L’empresa contractista resta obligada a complir el termini total d’execució del contracte.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment del termini,
per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, per la
resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats,
en la forma i condicions establertes en l’article 212 apartats 4 i següents del TRLCSP.
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Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva
inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte es podrà
acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions
establerts a l’article 194 de la LCSP
Es podran imposar penalitats fins a un 10% del pressupost del contracte, com a regla
general la seva quantia serà de l’1% del pressupost del contracte llevat que de forma
motivada l’òrgan de contractació estimi que el seu incompliment és greu o molt greu
que podran arribar al 5% o fins el màxim fixat en el 10%. La reiteració en
l’incompliment podrá tenir-se en compte per a valorar-ne la gravetat
Les penalitat es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que s’hagin
d’abonar al contractista o sobre la garantia definitiva quan no es puguin deduir de les
factures esmentades
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total,
s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués
constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al
que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.

Es preveu de manera expressa, de conformitat amb l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, la possibilitat de què durant l'execució
del contracte es realitzin modificacions del seu objecte ja que l'entorn tecnològic és un
entorn molt dinàmic que evoluciona molt ràpidament. A la vegada, les diferents
administracions requereixen i requeriran cada cop més de sistemes i serveis
tecnològics per tal de realitzar les seves funcions, especialment amb l’entrada en vigor
de les lleis 39/2015 i 40/2015.

25. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
L’empresa contractista respon de l’execució correcta dels treballs i executa el contracte
al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a
terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
26. DRETS I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
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24.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS

27-1 DRETS DE L’ADJUDICATARI
Són drets de l’adjudicatari:
-

Percebre les retribucions corresponents per la prestació del servei.

-

Aquells d’altres que derivin de la relació contractual o la legislació aplicable

27-2- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Durant l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària està obligada al compliment de
les obligacions inherents en matèria laboral, seguretat social, seguretat i salut en el
treball.
L’empresa adjudicatària del contracte de serveis i sistemes de comunicacions de
l’Ajuntament de La Pobla de Montornès té l’obligació de realitzar l’activitat contractada
amb estricta subjecció al present plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques i sotmetre’s en tot moment a les indicacions i les observacions de
l’Ajuntament de La Pobla de Montornès sobre el funcionament del servei

D’acord amb l’art. 133 de la LCSP, l’empresa adjudicatària haurà de respectar el
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés a través de l’execució del
contracte, no podent utilitzar-les més que per a les finalitats estrictes que se’n derivin
del compliment de l’objecte d’aquest contracte. L’empresa adjudicatària, com a
encarregada del tractament de les dades, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips
que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, d’acord amb les
prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
de Caràcter Personal. A aquests efectes, l’empresa adjudicatària haurà de
-

Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui
accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte,
adoptarà les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de
garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades.

-

Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions
que a l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma reservada, no podent ser
objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte
s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o
qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.
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28.- PROTECCIÓ DADES PERSONAL

-

Tornar a l’Ajuntament, en tots els casos d’extinció normal contractual, les
dades de caràcter personal, i també qualsevol suport informàtic o document en
què consti alguna dada objecte de tractament.

-

També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del
contracte i aquesta documentació no podrà ser reproduïda, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec,
fins i tot un cop extingit el contracte.

29- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar
la seva resolució i determinar-ne els efectes, d’acord amb l’article 190 de la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
30.- REVISIÓ DE PREUS
No es preveu

El pagament del servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació de
factura degudament conformada. La factura inclourà, a més de les dades i requisits
establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems
previstos a l'apartat segon de la Disposició addicional trentadosena de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre
facturació electrónica.
El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini
de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les
factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de
la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format
electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la
Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en
aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la
presentació en un registre administratiu.
D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels
trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat
dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici de
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31.- FACTURA

l'establert en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre
factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies
des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

32.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
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 30.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia
33.- UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà Noves Tecnologies
de l’Ajuntament de La Pobla de Montornès.
34.- RÈGIM DE RECURSOS
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de
contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició que correspongui,
d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o del
Ajuntament de La Pobla de Montornès
C/ Sant Antoni, 5, La Pobla de Montornès. 43761 (Tarragona). Tel. 977648012. Fax: 977648165

Codi Validació: 46XK6GXK6G6FETL24Y94JAY9W | Verificació: http://lapoblademontornes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 26

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la
LCSP les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte, procedirà la interposició del recurs potestatiu
de reposició que correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, llevat del cas en què les modificacions es trobin
previstes en el plec i acordar-ne la resolució i els seus efectes, són susceptibles de
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del
3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
L’Alcalde
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