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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I PROPOSTA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMÀTICA

D’INCOACIÓ

D’EXPEDIENT

DE

1. NECESSITAT DE CONTRACTAR
1.1. Antecedents.
En data 23 d’abril de 2015, per Llei 4/2015, es crea la Comarca del Moianès que
integra els municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera,
l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló.
Que degut a una petició dels Municipis que integren la Comarca del Moianès, i en
previsió de les necessitats informàtiques d’aquests, el Consell Comarcal, va dur a
terme un estudi de la posada en funcionament del servei d’informàtica
mancomunat. El resultat del qual, va posar de manifest que la major part
d’Ajuntaments voldrien disposar d’aquest servei.
Els ajuntaments del territori interessats en el servei d’informàtica van entrar per
registre al consell Comarcal del Moianès el decret d’adhesió al servei i les hores
que volien de prestació.
El 15 de maig de 2017 el Ple del Consell Comarcal del Moianès va aprovar el
conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca i el Consorci per a la
promoció dels municipis del Moianès per regular el servei d’informàtica, amb
l’objecte de realitzar el servei d’informàtica als Ajuntaments del Moianès, al Consell
Comarcal del Moianès i al Consorci del Moianès.

Per tal d’anar actualitzant les dades del servei i millorar-lo, des de l’àrea TIC,s
s’han dut a terme diferents actualitzacions de les necessitats reals dels municipis.
El resultat de les quals va ser que es volia canviar el sistema de contractació i es
va sol·licitar que el servei es prestés amb personal propi del Consell Comarcal del
Moianès.
Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 3 de febrer de 2020, i en virtut de
l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre
de 2019, es van aprovar les bases reguladores que regeixen la convocatòria
pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, d’un/a
enginyer/a tècnic/a en Informàtica i TIC’s o graduat/da en Informàtica o equivalent
del Consell Comarcal del Moianès (subgrup A2), mitjançant sistema concursoposició, i constitució d'una borsa de treball.
En data 12 de febrer de 2020 es va publicar la convocatòria pública per la selecció
i provisió, com a funcionari interí per programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a en
Informàtica i TIC’s o graduat/da en Informàtica o equivalent del Consell Comarcal
del Moianès (subgrup A2), mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una
borsa de treball.
El 8 de juny de 2020 es va aprovar el nou conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Moianès, els Ajuntaments de la comarca i el Consorci per a la
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La prestació del servei es va posar en funcionament el juny del 2017 a través d’un
contracte menor, posteriorment- durant el 2018- es va realitzar la licitació per a
poder donar continuïtat al servei als municipis de la comarca.

promoció dels municipis del Moianès per regular el servei d’informàtica i el 3 d’agost
de 2020 la seva esmena.
El desembre de 2020 es va incorporar un tècnic que va donar el servei d’informàtica
durant 4 mesos.
A partir del juny de 2021 el servei d’informàtica es realitza a través de prestació de
servei amb un contracte menor.
Per tot els fets explicats anteriorment i per tal de donar continuïtat a la prestació del
servei als municipis de la comarca es creu necessari realitzar una licitació.
1.2. Informació relativa a la licitació del servei d’informàtica mancomunada en els
municipis del Moianès
La present licitació emmarca la contractació d’una empresa externa per tal de donar
servei d’informàtica aquells ens que estiguin adherits al conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Moianès els Ajuntaments de la comarca i el Consorci
per a la promoció dels municipis del Moianès.
Actualment hi ha adherits els següents ens: Castellterçol, Collsuspina, L’estany,
Granera, Moià, Sant Quirze Safaja , Santa maria d’Oló i el Consorci per a la
promoció dels municipis del Moianès.
Sens perjudici, que es pugui ampliar o reduir, dins el termini de vigència del
contracte, a qualsevol altre municipi de la comarca, mantenint les mateixes
condicions econòmiques i tècniques resultants de la licitació.
La prestació inclouria tots aquells serveis que l’ajuntament cregui necessari pel bon
funcionament intern dels seus equips informàtics.
El servei consistirà en la realització de les tasques següents:

o

Rebre i enregistrar les incidències reportades pels usuaris a través del
telèfon, correu electrònic, programa de incidències o qualsevol mitjà relatives
a consultes, problemes, peticions de canvi o altres.

o

Assignar el nivell de prioritat de cada incidència per determinar l’ordre
d’actuació.

o

Solucionar les incidències de forma telefònica, remota o in situ a l’ens afectat.
Cal disposar d’un sistema d’assistència remota i un número de telèfon de
contacte a través del qual els ens i usuaris es puguin posar en contacte.

B. Assessorament en matèria informàtica.
C. Proposar millores tant del material informàtic com de les eines de gestió
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A. En relació a les incidències dels usuaris/treballadors de cada entitat:

existents, equipament informàtic, programari, etc.
D. Assessorament en l’elaboració de documents per a la compra d’equipaments,
programari o qualsevol relacionat dins de l’àrea informàtica.
E. Comunicar als usuaris l’estat de la incidència sempre que ho requereixin.
F. Gestió de permisos i perfils d’usuaris/usuàries, treballadors/ores en els
servidors, gestors d’expedients i altres aplicatius que pugui tenir cada entitat.
G. Instal·lació, configuració i suport d’equips informàtics i telecomunicacions (PCs,
PDA, mòbils, Impressores, etc.), quedant incloses en aquest apartat les
instal·lacions per nova dotació o per renovació d’equipaments.
H. Realització i control de les còpies de seguretat.
I.

Manteniment de servidors, equips informàtics, de les comunicacions:
encaminadors (routers), commutadors, mòdems, cablejat informàtic, RACK,
entre d’altre equipament.

J. Diagnosi de les avaries que es produeixin i la seva gestió. Contactant amb les
empreses respectives de cada maquinari o programari en cas que existeixi
garantia o un altre tipus de suport. En cas contrari, s’encarregarà de la
confecció de pressupostos de diferents empreses del sector o altres que
l’Ajuntament, Consell Comarcal i/o consorci del Moianès indiqui.

L. Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de les impressores.
M. Quant a les noves adquisicions o reubicacions que realitzi l’Ajuntament, el
Consell Comarcal i Consorci del Moianès, d’equips de qualsevol marca, el
contractista s’encarregarà del traspàs de la informació de l’equip antic al nou,
coordinada amb l’empresa a la qual s’adquirirà el nou material. Inclou la
configuració de les eines bàsiques i corporatives (correu electrònic, certificats
digitals, ofimàtica, etc.).
N. Diagnòstic de l’avaria de xarxa i resolució dels elements actius, connexió de
punts.
O. Resolució de possibles incidències amb les eines del Consorci AOC, signatures
digitals, EACAT, etc.
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K. Instal·lació i desinstal·lació de perifèrics i del software necessari per garantir el
correcte funcionament d’equips ja existents.

P. Realitzar totes les tasques necessàries per al manteniment dels productes
software. Això inclou:
o Actualitzacions
o Reinstal·lació del programari afectat per una avaria o mal funcionament
o Instal·lacions del programari corporatiu (registre, comptabilitat, etc.)
segons les indicacions de l’entitat
o Coordinació amb les empreses on s’adquireix els nous equips per tal de
completar les instal·lacions i configuracions dels equips
o Altres relacionats.
Q. Control i renovació de l’antivirus.
R. Control i renovació dels dominis.
S. Control i renovació de certificats digitals
Qualsevol altra feina que els Ajuntaments, EL Consell Comarcal i/o el consorci per a
la promoció dels municipis del Moianès pugui sol·licitar relacionada amb matèria
informàtica, noves tecnologies, entorn web, administració electrònica, configuració
de dispositius mòbils, etc.
1.3. Marc competencial i jurídic.

1.3.2.El present Contracte té caràcter administratiu i es regeix pel plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, i d’aquesta memòria que els
acompanya, tots aquests documents es consideren part integrant del Contracte.
A més regeix per la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el
que no hagin modificat ni derogat les disposicions esmentades
anteriorment.
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
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1.3.1.Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès els Ajuntaments
de la comarca i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès aprovat
en la cessió del ple del dia 8 de juny de 2020.

f) 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.
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
del seu sector públic.
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament
d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui
aplicable.
1.3.3.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 siguin aplicables en l’execució de la cosa
pactada no eximeix l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-los.
1.4.

Justificació de falta de mitjans propis o recursos especialitzats.

Segons l’article 28.1 del decret 3/2004,de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, s’especifica el que
correspon a les comarques

1. Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
2. Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats
dels municipis.
3. Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els
municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
4. Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al
desenvolupament del territori.
5. Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures,
els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.
28.2 En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li
corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al
nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat
econòmica predominant”.

Els ajuntaments de la comarca van demanar al Consell Comarcal del Moianès que
es prestés el servei d’informàtica de forma mancomunada.
Per tal de donar compliment a la petició realitzada per part dels ajuntaments, es va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès, els
Ajuntaments de la comarca i el Consorci per a la promoció dels municipis del
Moianès i es va iniciar el servei el juny de 2017.

6

Codi Validació: 592XERAGMZ2LAXXZ9FKZAT7W9 | Verificació: https://ccmoianes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 20

“Article 28.1 Correspon a les comarques:

Posteriorment, el 8 de juny de 2020 es va aprovar el nou conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Moianès, els Ajuntaments de la comarca i el Consorci
per a la promoció dels municipis del Moianès per regular el servei d’informàtica i el
3 d’agost de 2020 es va aprovar una esmena del mateix.
Per altra banda i segons l’article 14 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la ciutadania té
dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques,
i per tant, les administracions han de tenir els mitjans per a poder garantir aquest
dret i obligatorietat. Això fa que l’assistència informàtica sigui imprescindible per tal
de poder resoldre qualsevol incidència, en qualsevol moment.
Arrel de la pandèmia, el teletreball s’ha incorporat en la manera de treballar a
l’administració pública, això fa que les administracions públiques siguin més
vulnerables a patir cyberatacs. Aquest fet fa que sigui necessari disposar d’un
servei tècnic especialitzat que ens garanteixi que els equips que tenim instal·lats
estan protegits.
El servei d’informàtica és considerat, doncs, un servei essencial que no es pot
deixar de prestar en el període que ens trobem actualment, on el teletreball i la
tramitació electrònica tenen un paper molt important dins de les administracions
públiques i on els cyberatacs són més freqüents.
Aquest servei és per tant, essencial i imprescindible pel funcionament del propi
Consell Comarcal, del consorci del Moianès i els ajuntaments que estan adherits al
servei per a poder realitzar teletreball, i també per l’interès general dels ciutadans
que actualment han de realitzar molts dels tràmits telemàticament i, per tant, és
prioritari i imprescindible que aquest serveis no es deixi de prestar.
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La prestació del servei en qüestió implica tenir personal especialitzat en informàtica
i en aquest moments, els Consell comarcal del Moianès, no disposa dels mitjans
propis per la prestació directa del servei, motiu pel qual, el present contracte
s’estima idoni.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE (art. 99 LCSP)
L’objecte d’aquest Contracte és el servei d’informàtica al Consell Comarcal del
Moianès, al Consorci per a la Promoció dels municipis del Moianès i als següents
Ajuntaments de la Comarca del Moianès: Castellterçol, Collsuspina, Granera,
l’Estany, Moià, Santa Maria d’Oló, Sant Quirze Safaja.
Sens perjudici, que es pugui ampliar o reduir, dins el termini de vigència del
contracte, a qualsevol altre municipi de la comarca, mantenint les mateixes
condicions econòmiques i tècniques resultants de la present licitació.
Es desenvolupen i especifiquen quines funcions s’han de desenvolupar en concepte
d’assistència tècnica informàtica als Plecs Tècnics.
3. TIPUS DE PROCEDIMENT
3.1.
Justificació de les hores anuals:
hores conveniades
ajuntament
230
46
23
184
92
72
23
200
58

Total hores

927,50

Hores addicionals

75

Total hores

1.000,00

Procediment obert:
La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment
d’adjudicació es farà a través del procediment obert (Arts. 156, 157 i 158
LCSP).

4. CODI CPV
72600000-6 Serveis de recolzament informàtic i de consultoria
72513000-4 Serveis d’Ofimàtica
72500000-0 Serveis Informàtics
5. LOTS.
No hi haurà divisió en lots atesa la naturalesa de la prestació (Art. 99.3 LCSP), ja
que es dificultaria la prestació i gestió del servei a contractar.

6. DURADA DEL CONTRACTE
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3.2.

Castellterçol
Collsuspìna
L'Estany
Moià
Santa Maria d'oló
Sant Quirze Safaja
Granera
CCMoianès
Cmoianès

El termini d’execució del Contracte son dos (2) anys a comptar a partir del dia d’inici
de la prestació efectiva del servei.
Es preveu la possibilitat de prorrogar el Contracte un (1) any més, a elecció de
l’òrgan de contractació, aquesta pròrroga serà obligatòria per l’empresari sempre
que es faci un preavís de 2 mesos abans de la finalització prevista del Contracte.
7. REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA
7.1.
Solvència econòmica i financera
Es podrà acreditar la solvència econòmica mitjançant:
a) Xifra anual de negocis: que referit a l’any de major volum de negoci
dels 3 últim anys conclosos haurà de ser com a mínim una vegada i mitja
el valor anual del Contracte, que correspon a 68.970,00 Euros.
Mitjà d’acreditació:
-

Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en què hagués d’estar inscrit.

-

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Assegurança de responsabilitat civil: amb una cobertura per un
import d’almenys 100.000 Euros.

7.2.

Solvència professional i tècnica
a) Relació de Serveis Prestats: treballs similars realitzats en els últims 3
anys, s’ha d’incloure, data i destinatari, públic o privat.
Mínim de solvència: com a mínim s’haurà d’haver executat 1 Contracte en
el últims 3 anys, d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte (Clàusula
Primera), que tingui un import anual acumulat en l’any de major execució
igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del Contracte.
Mitjà d’acreditació: Certificats de bona execució indicant import, dates i
lloc d’execució, expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant una declaració de l’empresari amb les dades
expressades.
b) En el supòsit de que l’empresa sigui de nova creació (menys de 5
anys d’antiguitat) s’haurà d’acreditar a través dels títols acadèmics i
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Mitjà d’acreditació: Certificat expedit per l’asseguradora, ,en ela que
constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment, i el
compromís documental, si escaigués, de la subscripció d’una pròrroga o
renovació, si la assegurança tingués una durada menor a la prevista a la
Clàusula Quarta.

professionals de l’empresari i en particular, el del responsable de
l’execució del Contracte, així com la maquinària, material i equip tècnic
que es disposarà per l’execució dels treballs o prestacions. S’hauran
d’acreditar tots els mitjans de solvència.
Mínim de solvència: Que el responsable de la prestació tingui el títol
acadèmic d’Enginyer Tècnic o equivalent en l’àmbit de la informàtica i
que acrediti el material i equip tècnic per prestar el servei.
Mitjà d’acreditació: Títol de Grau o Llicenciatura en Enginyeria en l’àmbit
d’Informàtica o el certificat d’haver abonat les taxes d’expedició del Títol.
En el cas del material i equip tècnic la documentació acreditativa
necessària de disposar dels mateixos en el moment d’adjudicar el
Contracte.
7.3. Solvència amb mitjans externs

7.4.

Adscripció de mitjans personals
Adscriure els mitjans personals que s’indica a continuació i que en particular
haurà de comprendre que la persona que executi el Contracte compleixi els
següents requisits (Art. 76.3 LCSP):
- Enginyer tècnic o titulació equivalent en l’àmbit de la informàtica o
comunicacions amb, com a mínim, 2 anys d’experiència en les tasques
objecte d’aquest contracte en l’àmbit privat o públic.
Aquest compromís te la consideració d’obligació essencial del Contracte i li
son d’aplicació totes les particularitats de la LCSP que corresponguin,
sobretot, en l’àmbit de l’extinció i resolució dels Contractes.

8. ANÀLISI ECONÒMICA
8.1.
Estudi dels costos.
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En compliment del què disposa l’article 75 de la LCSP, les empreses
licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i
tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en
prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant
tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels
recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per
escrit de les entitats esmentades. No obstant això, respecte als criteris relatius
als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les empreses
només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten els
serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades. En les
mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants
en la unió o d'altres entitats.

En el càlcul del cost del contracte s’ha realitzat un anàlisi econòmic en base
als diferents preus en que s’ha prestat el servei des de que es va posar en
funcionament.
2017- 25,00 €/h
2018-2019 19,50 €/h
2020- 22,50 €/h
2021- 35,00 €/h

Any 1

Any 2

Pròrroga
( 1 any)

Modificació
20%

Total VEC
(IVA exclòs)

38.000€

38.000€

38.000€

22.800€

136.800€

En el preu hora aplicat a la licitació se li aplica un 10% d’increment respecte
al preu actual de la prestació del servei.

8.2.

Pressupost base de licitació

Preus unitaris
Preu hora de la Prestació del Servei d’Informàtica, fins un màxim de 38€/hora,
essent l’IVA (21%) d’import 7,98€.
Total amb IVA inclòs 45,98€.

Pressupost Base de Licitació
Preu/hora

Hores
anuals

Preu anual
(IVA exclòs)

Preu anual
(IVA 21%
inclòs)

38,00 €

1.000 h

38.000,00 €

45.980,00 €

Preu/hora

Hores
anuals

Preu anual
(IVA exclòs)

Preu anual
(IVA 21%
inclòs)

38.000,00 €

45.980,00 €

ANY 1

ANY 2
38,00 €

1.000 h
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El preu inclou els desplaçaments als diversos ens locals de la comarca del Moianès
on s’hagi de prestar el servei.

La retribució del contracte dependrà del nombre d’hores de serveis efectivament
prestats, d’acord amb els preus unitaris ofertats pel contractista.
La quantitat indicada anteriorment com a pressupost base de licitació (IVA exclòs),
constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores.
Si s’excedeix la quantia del pressupost base de licitació (IVA exclòs), l’oferta serà
exclosa.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris
esmentats. No s’admetran les ofertes que excedeixin de qualsevol dels preus
unitaris indicats.
8.3.

Aplicació pressupostaria.
La despesa màxima prevista/valor total del contracte IVA inclòs, excloses les
possibles modificacions contractuals, s’aplicarà a l’aplicació pressupostaria
920.22799 dels corresponents exercicis.
L’adjudicació i formalització del present contracte queda sotmesa a la
condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a
finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis
corresponents, en virtut de l’establert en la Disposició Addicional Tercera de
la LCSP.
Valor estimat del contracte (VEC).
El Valor Estimat del Contracte (VEC), incloses les possibles modificacions
del mateix, és de 136.000€ (IVA exclòs), el qual es desglossa de la següent
forma:

Any 1

Any 2

38.000€

38.000€

Pròrroga
( 1 any)
38.000€

Modificació
20%

Total VEC
(IVA exclòs)

22800€

136.800€

AteAtesa la naturalesa i característiques del contracte, el volum total d’hores
anuals a prestar de servei d’informàtica no es poden preveure en números
exactes, ja que aquestes es presten en funció de la demanda dels ens
conveniats. No obstant, s’ha fet una estimació i es preveuen 1.000,00 hores
anuals.
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8.4.

9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
PUNTUACIÓ
MÀXIMA

CRITERIS
OFERTA ECONÒMICA
Preu unitari ofert segons la fórmula següent:
P = ((PL-O)/(PL-IT))*PM
P = Puntuació
PL = Pressupost de licitació
O = Oferta a puntuar
IT = Import límit en que una oferta esdevé temerària
PM = Puntuació Màxima
Les xifres del càlcul s’obtindran de l’aplicació de les següents NORMES:
1. S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA
exclòs i la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels
supòsits següents:
Quan concorri només un licitador, l’oferta que redueixi en 25 unitats
percentuals el pressupost base de licitació.

-

Quan concorrin dos licitadors, l’oferta que redueixi en 20 unitats
percentuals l’oferta més elevada.
Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades.
No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de
quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a aquesta mitjana.

-

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No
obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en
més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En cas que es presenti una oferta que pugui ser considerada temerària
segons el barem establert en aquest plec i que després del procediment
contradictori de l’article 149 (Clàusula Tretzena) fos acceptada per la
Mesa, se li assignaria com a màxim els mateixos punts que aquella oferta
que es trobés en el punt límit en que una oferta esdevé temerària.
La resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els
termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es
tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.

13

50

Codi Validació: 592XERAGMZ2LAXXZ9FKZAT7W9 | Verificació: https://ccmoianes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 20

-

TERMINI DE RESPOSTA
1. En casos d'incidències convencionals en horari laborable:
- Temps de resposta inferior a 24 hores -> 10 punts
- Temps de resposta inferior a 48 hores -> 5 punts
- Temps de resposta inferior a 72 hores -> 2 punts
20
2. En casos d'incidències no convencionals i greus (caiguda/avaria
del servidor, atacs informàtics, etc.) en horari laborable i fora de
l'horari laborable:
- Temps de resposta inferior a 2 hores -> 10 punts
- Temps de resposta inferior a 4 hores -> 5 punts
- Temps de resposta inferior a 8 hores-> 2 punts
APLICATIU INCIDÈNCIES
Que el licitador acrediti disposar d'un aplicatiu informàtic que permeti al
Consell Comarcal la seva consulta i l'extracció de la informació de les
incidències i les hores executades en el marc d'aquest Contracte.

15

FORMACIÓ ESPECÍFICA
Formació en aplicacions ofimàtiques o de cyberseguretat al personal del
Consell Comarcal del Moianès o als Ajuntaments adherits als Servei
d'Informàtica.
-> Es donaran 2 punts per cada 5 hores de formació
Sobre alguna o totes les matèries següents:
- Taller sobre cyberseguretat i protecció de dades
- Internet segura:

- Aspectes de manteniment de l’ordinador:
o Còpies de seguretat informació
o Còpies de seguretat correu electrònic (Outlook)
o Robatoris
o Gestió de contrasenyes
o Virus i antivirus
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15
o Navegació (URL web, cadenat, barra color, etc)
o Navegació privada (incògnit)
o Malware i phishing
o Descàrrega d’arxius i aplicacions

10. MESA
D’acord amb allò que disposa l’art. 326 de la LCSP, l’òrgan de contractació estarà
assistit per la Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració
de les ofertes. Les funcions de la Mesa de Contractació exercirà les següents
funcions:
a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs a què es refereixen els articles 140 i 141 LCSP, i, si escau, acordar
l'exclusió dels candidats o licitadors que no acreditin aquest compliment, previ
tràmit d'esmena.
b) La valoració de les proposicions dels licitadors.
c) Si és el cas, la proposta sobre la qualificació d'una oferta com anormalment
baixa, prèvia tramitació del procediment a què es refereix l'article 149 LCSP.
d) La proposta a l'òrgan de contractació d'adjudicació del contracte a favor del
licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa
l'article 145LCSP, segons escaigui de conformitat amb el plec de clàusules
administratives particulars que regeixi la licitació.
El procediment serà tramitat per la Mesa de Contractació que nomeni l’òrgan de
contractació i, la seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en
publicar l'anunci de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva
constitució a través d'un Anunci específic en el citat perfil.
La Mesa de Contractació encarregada de proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte, podrà ser auxiliada per un equip tècnic, que en la
condició d’òrgan auxiliar de la mesa podrà realitzar les tasques que la mesa li
sol·liciti d’anàlisi tècnic de les propostes.
11. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:
a) Lloc on es prestarà el servei:
El servei es prestarà de forma presencial a la seu dels Ajuntaments, Consell
Comarcal del Moianès i Consorci del Moianès, així com a tota la resta de
dependències externes dintre del terme municipal dels diferents municipis de la
comarca del Moianès.
En cas d’urgència i si la incidència ho permet, es podrà resoldre remotament.
b) Horaris del servei.
-

El servei es prestarà presencialment de dilluns a divendres dins de l’horari
d’obertura dels ajuntaments, del Consell Comarcal i del Consorci del
Moianès.

-

Es podran resoldre incidències remotament, si s’escau.
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Funcionament del servei:

-

Aquest servei podrà rebre avisos d'incidències o treballs als sistemes fora
d'aquest horari i amb caràcter excepcional. El cost d’aquestes hores no es
podrà veure incrementat.

-

L’hora començarà a computar una vegada s’hagi arribat al lloc on es
realitzarà el servei.

Els horaris podran ser modificats de mutu acord per part de l'empresa
adjudicatària i el Consell Comarcal del Moianès d’acord amb les indicacions de
l'Ajuntament que correspongui, sense prejudici del nombre d'hores setmanals de
prestació dels serveis.
El servei haurà d’estar sempre cobert. Tota falta d’assistència haurà de ser
justificada pel contractista. L’absència per malaltia i/o vacances del tècnic que
habitualment presta el servei haurà de ser compensada pel contractista amb la
substitució per un altre tècnic.
c) Seguiment de l’execució del servei:
L’adjudicatari haurà d’executar i prestar el servei d’acord amb les directrius del
responsable del contracte.
Mensualment es consensuaran les tasques i objectius a realitzar d’acord amb
les necessitats i indicacions de la Corporació. Des del Departament responsable
es realitzarà un seguiment mínim mensual de l’execució del servei.
d) Personal adscrit al servei:

Els canvis de tècnic designat es realitzaran sempre de forma pactada i
planificada amb el Consell Comarcal i no es produiran canvis excepte a petició
justificada del Consell Comarcal o per motius justificats per l’adjudicatari.
El contractista cobrirà amb suplències de personal competent les absències del
tècnic assignat que es produeixin, en cas de malaltia, vacances o qualsevol
altre motiu, de manera que el servei objecte del contracte estigui cobert i no es
vegi afectat durant aquests períodes.
e) Protecció de dades:
El contractista està obligat a mantenir i preservar sense cap limitació de temps
la confidencialitat de tota la informació que els ajuntaments, Consell Comarcal i
Consorci del Moianès i/o la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal defineixin com informació confidencial.
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L’adjudicatari assignarà de forma permanent a la prestació del servei el
personal que sigui necessari en cada moment per tal d’assegurar que
s’aconsegueixen els objectius del contracte. Com a mínim, aquest equip de
treball haurà d’estar configurat per un d’enginyer tècnic o titulació equivalent de
l’àmbit de la informàtica.

12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
La Tècnica mitjana de Serveis Territorials del Consell Comarcal del Moianès, serà
la persona responsable del Contracte que exercirà les funcions següents:
-

-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la realització correcta de la prestació,
sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució s’ha produït per motius
imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del Contracte configuren les
obligacions d’execució juntament amb les clàusules dels plecs.
13. CONDICIONS D’ESPECIAL EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
S'estableixen com a condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb
l'establert en l'article 202 LCSP, les següents consideracions de tipus social:
- L’obligació del Contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, aquest compromís té la
consideració d’obligació essencial amb els efectes previstos a l’article 211 de la
LCSP.
- Les obligacions previstes a la Clàusula 29a del plec administratiu.

del contracte, ja que els contractes
compliment del termini inicialment
perjudici de la prerrogativa de
contractista per qualsevol eventual

La devolució i/o cancel·lació s’haurà de fer d’ofici en el termini de 2 mesos després
de la recepció i liquidació del Contracte.
15. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Es podrà modificar per raons d’interès públic, en la forma que s’especifiquen en
aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu a l’article 204 de la LCSP,
en els casos següents:
a. Que es sol·liciti l’adhesió al servei d’informàtica per part d’algun dels municipis
del Moianès que no hi forma part actualment.
b. Que per alguna causa degudament justificada hi hagi un augment de la
demanda per part de part o de tots els Ajuntaments i/o el Consell Comarcal.
c. Que sigui necessària la instal·lació d’algun sistema físic/virtual, que comporti
intrínsecament un augment significatiu de les hores de servei.
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14. TERMINI DE GARANTIA
No hi ha termini de garantia atesa la naturalesa
de mera activitat o de mitjans s’extingiran pel
previst o les pròrrogues acordades, sense
l’Administració de depurar la responsabilitat del
incompliment detectat amb posterioritat.

16. SUBCONTRACTACIÓ
16.1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial
de la prestació objecte d’aquest contracte.
16.2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom
o el perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica, dels subcontractistes a qui n’encomanaran la
realització.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no
s’ajustin a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que
transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de
contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el paràgraf
següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés
una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures
urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la seva
oposició.

16.4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del
contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.
16.5. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del
contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.
16.6.. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i a l’article 215
de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de
l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de
la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en
funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències
següents:
a) La resolució del Contracte, en el cas de la manca d’acreditació de l’aptitud
de l’Empresa Subcontractista.
b) La imposició d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte.
16.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal, la qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de
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16.3. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació
del contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la
prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no
es troba incursa en prohibició de contractar. Si l’empresa subcontractista té la
classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per
acreditar la seva aptitud.

l’execució del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest
plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en
matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-ivuitena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per
l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte
principal i dels subcontractes.
16.8. En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de
contractar que estableix l’article 71 de la LCSP.
16.9. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses
subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la
LCSP. L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de
l’empresa contractista.

El deure de comprovació i d’imposició de penalitats de l’Administració als
supòsits en que l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del
preu del Contracte.
17. CESSIÓ DEL CONTRACTE
En aquest supòsit no s’admetrà la cessió.
18. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les següents:
-

-

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que estableix
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
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A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti,
la relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el
termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició
especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la
imposició de les penalitats.

-

-

-

-

La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a
sis mesos.
L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de
les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
La 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 a l’article 205 de la
LCSP, les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del
preu del contracte en una quantia superior, en més o menys, al 20% del preu
inicial, amb exclusió de l’IVA.
El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per una
causa imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per un
termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix
contracte per al seu començament.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per un termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de
contractació.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadora que hi estiguessin participant, o l’incompliment de
les condicions establertes en els convenis col·lectius en vigor per a aquests
treballadors durant l’execució del contracte.

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixen 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 a l’article 191 de la LCSP i a l’article 109 del RGLCAP.

Incoar l'expedient administratiu de licitació del contracte de el servei d’informàtica al
Consell Comarcal del Moianès, al Consorci per a la Promoció dels municipis del
Moianès i als següents Ajuntaments de la Comarca del Moianès: Castellterçol,
Collsuspina, Granera, l’Estany, Moià, Santa Maria d’Oló, Sant Quirze Safaja i
redactar el plec de clàusules administratives particulars així com el plec de
prescripcions tècniques.
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19. PROPOSTA D’ INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER PART DE
LATÈCNICA

