C 06/2018

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

REUNITS

D’una part, l’Il·lm. Sr. Joaquim Calatayud Casals, President del Consell Comarcal del Baix Camp,
que actua en exercici de les atribucions conferides per l’article 13.1 a) del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Comarcal de Catalunya,
expressament autoritzat per a la formalització d’aquest contracte en virtut de l’acord de la Junta
de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp de data 5 de juny de 2018 i assistit pel Secretari
de la Corporació, Joan Manuel Abello, que dóna fe de l’acte.
D’una altre part, el Sr. Carlos Torruella García, major d’edat, amb DNI número 39683651A, en
qualitat de representant legal de la societat Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A.
(ICOT, S.A.) amb NIF A43132422 i domicili social al Carrer del Plom, 13-15 Nau 9, del Polígon
Industrial Riu Clar de Tarragona, segons la documentació que s’adjunta a l’expedient.

ANTECEDENTS
Primer. En data 6 de març de 2018, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp va
aprovar l’inici de l’expedient del procediment de contractació pel subministrament de quinze
ordinadors portàtils per a l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp, el plec
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i la convocatòria pública del
procediment d’adjudicació.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal del Baix Camp
en data 3 de maig de 2018. L’obertura de les pliques amb criteris d’avaluació subjectius es va
dur a terme el dia 24 de maig de 2018 a les 12.00 hores a la seu del Consell Comarcal del Baix
Camp i el d’obertura de pliques amb criteris d’avaluació objectius el dia 31 de maig a les 12.00
hores a la mateixa seu.
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Segon. En data 5 de juny de 2018 i, d’acord amb els anteriors antecedents, la Junta de Govern
del Consell Comarcal del Baix Camp va adjudicar el contracte al licitador següent:
- Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A. (ICOT, S.A.)
En base a aquests antecedents, ambdues parts formalitzen aquest document administratiu, regit
per les següents,

CLÀUSULES

Clàusula 1. OBJECTE
Mitjançant aquest contracte administratiu, el contractista subministrarà QUINZE (15)
ordinadors portàtils per a l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp.
Clàusula 2. TERMINI
La durada del subministrament s’estableix en UN (1) mes a comptar des de la formalització del
contracte, com a termini màxim per al subministrament de tots els ordinadors.
Clàusula 3. PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte consistirà en el preu ofert pel contractista en el procediment d’adjudicació.
Aquest preu és el següent:
Proposta econòmica

10.752,00 € sense IVA

El contracte no serà objecte de revisió de preus, de conformitat amb la Llei 2/2015, de 30 de
març, de desindexació de l’economia espanyola i l’article 103 de la LCSP.
Clàusula 4. PROPOSTA TÈCNICA
La proposta tècnica oferta pel contractista, i per tant vinculant durant l’execució del contracte
és la següent:
PROPOSTA TÈCNICA
Model de portàtil
Millores en el
subministrament

Valor
HP ProBook 450 G5
Ratolí USB
Maletí

Clàusula 5. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
contractista seran les següents:
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- Que els ordinadors subministrats disposin del certificat “Energy Star” o d’un altre certificat amb
característiques similars, que signifiqui una millor eficiència energètica respecte els ordinadors
que no en disposin.

Clàusula 6. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte. Si
l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, el Consell Comarcal del Baix Camp podrà optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per
la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
El Consell Comarcal del Baix Camp tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions
definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un
altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part del Consell Comarcal del Baix Camp.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la imposició de les
penalitats següents:
a) Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, el Consell Comarcal del Baix Camp pot optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries
en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
b) Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
c) El Consell Comarcal del Baix Camp té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats
anteriors respecte a l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, o quan la
demora en el compliment d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el
termini total.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.
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Clàusula 7. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que s’estableixen en els
plecs d’aquesta licitació.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa,
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-dosena del plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del
contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679,
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
d) La garantia ha d’incloure les peces, la mà d’obra i el servei amb la modalitat de NBD (següent
dia laborable) com a mínim. Ha d’incloure la reposició del material subministrat, si no pot
efectuar-se la reparació en el termini establert.
Clàusula 8. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
300 de la LCSP.
El Consell Comarcal del Baix Camp determinarà si el subministrament, instal·lació i serveis
prestats per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució
i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
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Si els subministraments no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Clàusula 9. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203
a 207 de la LCSP.
Clàusula 10. TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA
El termini de garantia proposat pel licitador com a oferta en el procés d’adjudicació i, per tant,
vinculant, és de SIS ANYS (6) i començarà a comptar a partir del subministrament dels ordinadors
portàtils.
Aquesta garantia ha d’incloure les peces, la mà d’obra i el servei amb la modalitat de NBD
(següent dia laborable) com a mínim. Ha d’incloure la reposició del material subministrat, si no
pot efectuar-se la reparació en el termini establert.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes, es reclamarà a
l’empresa contractista que els esmeni. Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les
obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre
la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord
de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de
la LCSP.
Clàusula 11. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’empresa
contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha
convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran
mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en
l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi,
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte
Clàusula 12. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
L’import dels subministraments realitzats s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si
s’escau, del contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.
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D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
Les dades de facturació del contracte seran les següents:
Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp
NIF: P9300003B
Adreça: C. Doctor Ferran, 8. 43202 Reus
Departament: Informàtica
Objecte: subministrament de quinze ordinadors portàtils pel Consell Comarcal del Baix Camp.
Núm. expedient: C 06/2018
Import: ______________
Número de compte bancari: _____________________
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.
Clàusula 13. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les següents:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la LCSP relatiu
a la successió del contractista.
2. La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
3. El mutu acord entre el Consell Comarcal del Baix Camp i el contractista.
4. La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
5. La demora en el pagament per part del Consell comarcal del Baix Camp per un termini superior
a sis mesos.
6. L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
7. L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se
les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del
preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
8. El desistiment abans de la iniciació del subministrament o la suspensió de la iniciació del
subministrament per causa imputable al Consell Comarcal del Baix Camp per un termini superior
a quatre mesos a partir de la data assenyalada per al lliurament.
9. El desistiment una vegada iniciada l’execució del subministrament o la suspensió del
subministrament per termini superior a quatre mesos acordada pel Consell Comarcal del Baix
Camp.
Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat

6

C 06/2018

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

I en prova de conformitat les parts subscriuen aquest contracte i el seu annex, en la data indicada
a la signatura electrònica, del que jo, el Secretari, en dono fe.

El President,

CPISR-1 C
Joaquim
Calatayud
Casals

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Joaquim
Calatayud Casals
Data: 2018.07.16
13:06:05 +02'00'

El contractista,

39683651A
CARLOS
TORRUELLA
(R:
A43132422)

Firmado
digitalmente por
39683651A CARLOS
TORRUELLA (R:
A43132422)
Fecha: 2018.07.13
09:13:31 +02'00'

El Secretari,

Signat digitalment
per: CPISR-1 C Joan
Manuel Abelló
Data i hora:
16/07/2018 07:40:23
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ANNEX

CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Amb la signatura d’aquest Acord, li comuniquem que les seves dades seran incorporades a un
fitxer i tractades a fi de gestionar de forma adient relació mercantil existent entre ambdues parts
i els tràmits administratius que d’aquesta es derivin. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu
del Responsable del Fitxer, CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, amb domicili a Reus
(Tarragona), Doctor Ferran, 8. Pot exercir el dret que l’assisteix d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició pel que fa a les dades que consten en el esmentat fitxer, de forma escrita al domicili
social abans esmentat o via mail a svall@baixcamp.cat, adjuntant en ambdós casos la fotocòpia
del seu DNI.
Igualment, fruit de la relació subscrita en aquest Acord de col·laboració, és possible que els
treballadors/es de la societat Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A. realitzin un
tractament directe o indirecte sobre dades de caràcter personals i/o confidencials
corresponents al CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, motiu pel qual, conforme estableix la
vigent normativa sobre protecció de dades de caràcter personal ( en concret a l’article 12 Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que
s’aprova el Reglament que desenvolupa la esmentada Llei) ambdues parts acorden regular la
prestació amb accés directe a dades de caràcter personal, establint-se clàusules de
confidencialitat que regulin l’accés a aquestes dades i que serveixin de garant per al correcte
tractament de la informació a la que pugui tenir accés aquest col·laborador extern en la
prestació de l’objecte d’aquest acord. En concret:
Amb la signatura d’aquest Acord el col·laborador extern garantitza que compte amb els
mitjans tècnics i d’organització necessaris per a poder garantir la seguretat i confidencialitat de
la informació de caràcter personal que li sigui lliurada pel CONSELL COMARCAL DEL BAIXA CAMP
o tingui accés, derivada de la prestació del servei i que la disponibilitat de les dades de caràcter
personal per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP en la seva condició del Responsable
del Fitxer, a ESTIVILL SERVEIS ADMINISTRATIUS, SL, en qualitat d’ Encarregat del Tractament,
no constitueix un supòsit de comunicació i tractament de dades sinó un accés auxiliar i limitat
en els termes que descriu l’ article 12 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Tot informació o dades de caràcter personal que s’hagin de transmetre al col·laborador
extern amb motiu de la prestació establerta en aquest Acord de col·laboració, només podrà
ésser emprada per aquest per la única finalitat de poder realitzar les tasques incloses en
l’objecte d’aquesta relació contractual, no podent subcontractar amb un tercer la realització
d’aquesta prestació i, per tant, cap tipus d’accés i tractament sobre les dades de caràcter
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personal comunicades, sense comptar amb la autorització expressa i per escrit del CONSELL
COMARCAL DEL BAIX CAMP, fora de les excepcions legals contemplades per la normativa vigent
en matèria de protecció de dades.
S’autoritza al col·laborador extern, de forma excepcional i si fos necessari per resoldre
qualsevol incidència de tipus tècnic (instal·lació i/o manteniment del hardware i/o software
informàtic, etc.) a accedir de forma remota al/s Servidor/s físic del CONSELL COMARCAL DEL
BAIX CAMP on es trobi ubicat, i per tant, al seu contingut. En aquest cas, el col·laborador extern
garantirà que les accions que dugui a terme per la reparació de la incidència que correspongui
en cada cas, es limitarà a la execució dels treballs necessaris per a la seva prompta resolució,
sense utilitzar en cap cas aquesta intervenció ni les dades de caràcter personal a que pugui tenir
accés per altres finalitats diferents.
El col·laborador extern no registrarà dades de caràcter personal en fitxers que no tinguin
les condicions que la legislació determini en cada moment amb respecte a la seva integritat i
seguretat i a les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment, es
compromet a complir amb el previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, especialment pel que fa a la
confidencialitat, vetllant per la correcta protecció lògica i física de les possibles dades personals
que per a la prestació pogués gestionar directa o indirectament (en qualsevol tipus de suport –
digital i no digital -) que contingui dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, en consonància amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de
les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, ja siguin de la acció humana o del
medi físic o natural.
El col·laborador extern es compromet a tenir permanentment informat de qualsevol
tipus d’incidència que pugui tenir repercussió en la integritat o confidencialitat de les dades
personals tractades del CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, enviant-nos un informe per escrit
per cada incidència rellevant en matèria de protecció de dades en un termini no superior a cinc
dies des de la detecció de la incidència.
El col·laborador extern es compromet a que, una vegada complerta la prestació
contractual, les dades de caràcter personal facilitades i/o a les que hagi pogut tenir accés hauran
de ser destruïdes o retornades al CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, exactament igual que
qualsevol suport o documents en que consti alguna dada de caràcter personal objecte del
tractament. Igualment, es compromet al estricte compliment del previst a la normativa vigent
sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant ambdues parts deixar indemne a
l’altre part de quantes reclamacions, sancions i resta d’accions legals poguessin ser objecte com
conseqüència de l’incompliment per part de qualsevol de les parts de la normativa vigent sobre
protecció de dades personals.
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El col·laborador extern es compromet a incloure en els contractes presents i futurs que
subscrigui amb els seus treballadors, una clàusula de confidencialitat per la que aquests
s’obliguin a no revelar en ús propi o de tercers la informació que coneguin per raó de la seva
comesa tant en el temps que duri el seu contracte, ja sigui laboral o de qualsevol altre tipus dels
admesos en dret, com posteriorment al finalitzar dita relació. En la mencionada clàusula es farà
menció especial a totes les obligacions que comporta la normativa vigent sobre protecció de
dades personals.
El col·laborador extern, en el cas que faci ús de les dades de caràcter personal facilitades
per a altres finalitats fora de l’objecte d’aquest Acord de col·laborador, les comuniqui o les
utilitzi incomplint les estipulacions del mateix, estarà considerat també responsable del
tractament, responent de les infraccions en que hagués incorregut personalment.
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