CONTRACTE

Contractació:

Contractació per lots de l’adquisició i la implementació d’una
solució tecnològica de suport a l’administració electrònica i dels
serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del
Parlament de Catalunya

Número d’expedient:

PARLC-2020-00084 (TEEC)

Lot 2:

Serveis de consultoria i desplegament del gestor documental

615-00013/12 (SIAP)

REUNITS:

D’una banda, Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament de Catalunya, que actua en
virtut de la delegació de signatura feta a favor seu per mitjà d’una resolució del 12 de març
de 2019 per Roger Torrent i Ramió, president del Parlament de Catalunya, que n’exerceix la
representació legal.
I de l’altra, Manel Rahola i Pallàs, en qualitat de conseller delegat de l’empresa AVANTTIC
CONSULTORIA TECNOLÓGICA, SL, amb CIF B17760299, tal com ha quedat degudament
acreditat de conformitat amb la informació existent en l’expedient del qual deriva aquest
contracte.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a aquest
acte i

MANIFESTEN:
1. Que la Mesa del Parlament, en sessió ordinària en data del 25 de febrer de 2020, va
aprovar l'expedient de contractació PARLC-2020-00084, relatiu a la contractació per lots de
l’adquisició i la implementació d’una solució tecnològica de suport a l’administració
electrònica i dels serveis de consultoria i desplegament del gestor documental del Parlament
de Catalunya.
2. Que, una vegada acomplerts tots els tràmits del procediment de licitació establerts per la
legislació de contractes del sector públic i especificats en el plec de clàusules administratives
que regeixen la damunt dita licitació, atesa la proposta de classificació de la mesa de
contractació per al lot esmentat en l’encapçalament en les sessions dels dies 16 de juny i 7
de juliol de 2020, posteriorment acceptada per la Mesa del Parlament en la sessió del 20 de
juliol de 2020, per mitjà d’un escrit del director de l’Oficina de Contractació del Parlament
del 29 de juliol de 2020 es va requerir a la representació de l’empresa AVANTTIC
CONSULTORIA TECNOLÓGICA, SL, que és la que va fer l’oferta més avantatjosa per al lot 2,
a presentar, en el termini establert a aquest efecte, la documentació a què fa referència
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l’article 150.2 de la Llei 9/2017, del 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 (d’ara endavant, LCSP), i així
poder adjudicar el contracte.
3. Que l’empresa AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLÓGICA, SL, està al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tal com consta en els documents que formen
part de l’expedient de contractació PARLC-2020-00084.
4. Que la Mesa del Parlament, en data del 15 de setembre de 2020, va adjudicar el contracte
per al lot referenciat a l’encapçalament a l’empresa AVANTTIC CONSULTORIA
TECNOLÓGICA, SL,
per un import de 203.800 euros, que, amb els 42.798 euros
corresponents al 21% d’IVA, fan un total de 246.598 euros, d’acord amb la seva oferta.

PACTES:
1. Objecte
L'objecte del contracte és la prestació del servei de consultoria i desplegament del gestor
documental (Lot 2 «Serveis de consultoria i desplegament del gestor documental»), de
conformitat amb les especificacions detallades en el plec de clàusules administratives i en el
plec de prescripcions tècniques i en el marc de la normativa vigent.

2. Execució del contracte
L’execució del contracte comença amb la darrera de les seves signatures i s’ha de subjectar
a les condicions establertes en tots i cada un dels documents que l’integren i a què fa
referència el pacte vuitè.

3. Durada
El contracte té una durada de tres anys a comptar des de l’inici de l’execució del contracte i
és improrrogable.

4. Preu i pagament
4.1. El preu màxim del contracte, d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari, és de
203.800 euros, que, amb els 42.798 euros corresponents al 21% d’IVA, fan un total de
246.598 euros, que inclouen una quantia, per un valor màxim de 60.000 euros, per a donar
resposta als serveis de desenvolupament de noves integracions o funcionalitats i que podrà
ésser utilitzada en part o totalment, sense que impliqui el compromís per part del Parlament
d’haver-la d’abonar totalment.
4.2. L’adjudicatari, sempre que prèviament el Parlament hagi emès l’acta de recepció formal
del servei corresponent en què consti que aquest s'ha rebut a plena satisfacció seva, té dret
a percebre, dins el termini de pagament legalment establert, el preu dels serveis
efectivament prestats, una vegada hagi presentat la factura corresponent en format
electrònic en els termes i les condicions que estableix la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives.
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5. Règim jurídic
5.1. Aquest contracte té naturalesa administrativa i es regeix pel que disposen les seves
clàusules; el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques aprovats per la
Mesa del Parlament el 25 de febrer de 2020; la LCSP, i la resta de la legislació en matèria
de contractació administrativa, a manca de la qual s'han d'aplicar les normes de dret privat
vigents a Catalunya.
5.2. D’acord amb la normativa indicada en l’apartat 5.1, les referències que els textos fan a
l’Administració o a l’Administració contractant s’entenen fetes al Parlament de Catalunya,
per mitjà dels seus òrgans de govern, segons les competències que tenen atribuïdes en
matèria contractual. En aquest sentit, les potestats administratives poden ésser exercides
pel Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament.

6. Prerrogatives i jurisdicció
6.1. El Parlament de Catalunya, per mitjà dels seus òrgans de govern, d’acord amb les
competències que tenen atribuïdes en matèria contractual, té la prerrogativa de dirigir i
interpretar aquest contracte i de resoldre els dubtes que derivin del seu compliment.
6.2. Les discrepàncies i els dubtes en la interpretació, la modificació, la resolució o els efectes
del contracte han d’ésser resolts per la Mesa del Parlament, els acords de la qual són
executius i obligatoris per a l’adjudicatari, sens perjudici que aquest pugui interposar un
recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
6.3. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en l'execució del contracte seran sotmeses a
la jurisdicció contenciosa administrativa.

7. Condicions d’execució del contracte
7.1. En l’execució del contracte, l’adjudicatari ha de seguir les instruccions que en la
interpretació contractual li doni el Parlament de Catalunya per mitjà de la cap del
Departament d’Informàtica i Telecomunicacions, que és la persona responsable de la
supervisió de l’execució del contracte a què fa referència l’apartat 20 del quadre de
característiques del contracte del plec de clàusules administratives, o de la persona en qui
delegui.
7.2. La part adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica del servei i de les
conseqüències que se’n poden derivar, per al Parlament o per a tercers, amb motiu
d’omissions, errors o mètodes inadequats derivats de l’execució del contracte.
7.3. L’adjudicatari ha de complir la resta de condicions d’execució generals i específiques
definides en el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, i també la resta
de condicions d’execució incloses en els documents que integren aquest contracte i que es
descriuen en el pacte vuitè.

8. Documents que integren el contracte
8.1. Formen part d’aquest contracte, en qualitat de clàusules i amb plena eficàcia
contractual, els documents següents, que consten en l’expedient de contractació:
a) Els documents inclosos en l’oferta presentada
TECNOLÓGICA, SL, en els sobres B i C de la licitació.

per

AVANTTIC

CONSULTORIA
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b) Les declaracions responsables signades per l’apoderat de l’empresa en data del 22 de
maig de 2020, segons els models dels annexos 2.1 i 2.3 del plec de clàusules administratives.
c) Els certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social.
d) El comprovant d’haver constituït la garantia definitiva.
e) El certificat Platinun partner d’Oracle.
8.2. S'incorporen com a annexos d’aquest contracte, en qualitat de clàusules i amb plena
eficàcia contractual, els documents següents:
– L’informe dels Serveis Jurídics del Parlament del 10 de setembre de 2020, en què es fan
constar els documents presentats per l’empresa AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLÓGICA,
SL, que mostren que l’empresa ha complert tots els requisits legals per a poder signar aquest
contracte.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les dues parts signen
aquest document, per duplicat i a un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a cada
signatura.

Xavier Muro i Bas

Manel Rahola i Pallàs

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat en data 14/10/20 i 15/10/20)
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