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OBJECTE DE L’INFORME
Aquest informe té per objecte motivar la necessitat de dur a terme la contractació
del servei de creació, manteniment, suport tècnic i posicionament de la Plataforma
MarketplaceVO així com determinar els aspectes que cal tenir en consideració en
la redacció del Plec de clàusules administratives particulars.
ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ
El Servei de Millora i Estratègia Corporativa que depèn de la Gerència del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE
Aquest contracte té com a objecte la creació, el manteniment, el suport tècnic i el
posicionament de la Plataforma Web Marketplace VO: www.marketplacevo.cat

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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Aquesta PLATAFORMA WEB és una eina d’informació i comunicació entre agents
privats que desenvolupen la seva activitat econòmica amb seu a la comarca del
Vallès Oriental i que pretenen difondre i promocionar els seus serveis i/o
productes i oferir-los a possibles demandants.
DIVISIÓ PER LOTS
L’objecte del contracte no es pot dividir en lots atès que la seva divisió dificultaria
la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic. El conjunt
d’actuacions i activitats que conformen el contracte tenen una clara relació i
interdependència entre elles i la manera de garantir un resultat el més òptim
possible és que s’executin de manera conjunta per un adjudicatari.
CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA)
48612000-1; 72413000-8; 72243000-0; 72500000-0.
COMPETÈNCIA PER A PRESTAR EL SERVEI
L’apartat d) de l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix
que correspon a les comarques cooperar amb els municipis en l'establiment de
nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
Amb aquest objectiu el Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el conveni
de creació de la Taula per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès
Oriental – El Vallès Oriental Avança, es comprometia a treballar de forma conjunta
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i consensuada per tal de millorar la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia al Vallès Oriental.
NECESSITATS A SATISFER, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN
LA CONTRACTACIÓ
1. Antecedents.
A partir del registre d’empreses que Can Muntanyola (Granollers) comença a
gestionar a mitjans de maig de 2020 per la necessitat creixent del moment per
accedir al material sanitari i de contenció del COVID-19, sorgeix la idea
d’aconseguir una plataforma amb el mateix objectiu però d’abast territorial i
sectorial molt més ampli.
Des de la Taula Vallès Oriental Avança i en el marc del Pla de Reactivació
Econòmica i Social del Vallès Oriental es considera un element de vital
importància la col·laboració entre les empreses en un moment d’especial
rellevància pel context de la crisi sanitària de la Covid-19. El 23 de juliol es
posa en marxa el MarketplaceVO i el 16 de setembre es presenta en roda de
premsa i comença el procés de difusió de l’eina a través de les xarxes socials,
mitjans de comunicació i trucades i correus electrònics pel registre de les
empreses a partir de la contractació d’un tècnic finançat amb els programa
OIL. Així també, es considera oportú traspassar dades de Can Muntanyola al
CCVOr en ambdues direccions per poder disposar de més informació de les
empreses i els productes oferts i demandats
El MarkeplaceVO no deixa de ser el recull de les ofertes i demandes de
productes o serveis d'empreses de diferents àmbits o sectors (comerç,
indústria, oci, hostaleria i restauració, productes de la terra i productes del
Covid-19). També es recull informació sobre necessitats de formació i
ocupació de les empreses per detectar els àmbits que s'han de millorar.
L'objectiu bàsic d'aquesta plataforma és donar l'oportunitat a les empreses de
la comarca de treballar conjuntament, establir sinergies entre elles i servir com
a eina de prospecció empresarial per l’administració. Aquesta col·laboració pot
fer que alguns dels processos de les empreses siguin més eficients i, per tant,
puguin reduir els seus costos.
2. Problemàtica.
Actualment el MarkeplaceVO està en una situació de “stand by” i a quedat
palès des de l’Executiva de la TVOA, els i les tècnics/ques del CCVOr i les
mateixes empreses que hi són registrades a través d’un formulari de valoració,
que necessita d’una reforma integral que millori i ampliï les seves funcionalitats
i la seva imatge i que ajudi a acostar-se als objectius comuns. Així doncs, la
majoria de les empreses i els diferents agents partícips han promogut la
necessitat de continuar amb el projecte i han valorat positivament la iniciativa
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per combatre el problema principal: “la plataforma ha deixat de ser útil”. Els
principals problemes detectats són els següents:
1) Les dades es mostren en un mapa de la llibreria de Google MyMaps, és de
codi obert, però és molt bàsica, té les seves limitacions i té una imatge massa
familiar pels usuaris.
2) Actualment hi ha 308 empreses registrades al mapa de les ofertes. Són
moltes empreses per un mapa d’aquestes característiques, la informació
apareix molt atapeïda i costa molt trobar el que es pugui necessitar.
3) La plataforma ha parat la seva difusió i no es reben més registres. De la
mateixa manera, es reben poques peticions de modificació de dades. Es
podria dir que la plataforma està congelada, tot i que si es preveu fer les
millores, aquesta situació actual no té perquè ser del tot desavantatjosa.
4) L’estructura de les dades és massa heterogènia. La informació de les
empreses que s’obté, demanada a través del formulari de registre, és molt
dispar entre els diferents àmbits o sectors, ja que cadascun pot necessitar
d’una informació concreta. Aquest fet però, dificulta la cerca de la informació
que interessa a l’usuari.
5) L’objectiu bàsic de la plataforma que és el d’establir sinergies entre les
empreses ha estat allunyat de la realitat. Del total d’empreses que van
respondre el qüestionari de valoració (29), només dues han admès que van
poder establir algun tipus de contacte amb altres empreses.
6) La senzillesa de la plataforma ha denotat que les empreses s’hi registren
només per ser part d’un aparador d’ofertes. La part de registre de la demanda,
ha quedat pràcticament desert.
3. Demandes de millora
Les principals reclamacions en les valoracions de la plataforma actual han
estat les següents:
1) Visualització de totes les empreses, no només a través d’un mapa visor,
sinó també a través d’un llistat en el que es poden aplicar filtratges per
cercar aquelles amb les que puc estar interessat/da.
2) Contacte intern entre les empreses, és a dir, possibilitat d’enviar correus
electrònics o xat dins de la mateixa plataforma. (Actualment quan una
empresa vol contactar amb una altra ha de fer el contacte externament a la
plataforma).
3) Incloure una bústia d’empreses, serveis o productes favorits.
4) Visualització dels productes oferts a la plataforma.
5) Eliminació del bloc de les empreses demandants, únicament un sol bloc
d’empreses.
6) Diferent distribució dels àmbits o sectors empresarials.
7) Canviar el mapa visor de “Google MyMaps” i fer-ne un propi amb el que
es puguin aplicar filtratges per cercar aquelles amb les que puc estar
interessat/da.
8) Difusió de la plataforma i suport tècnic per facilitar la inscripció.
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ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
L’òrgan de contractació és la Gerència per raó de la competència delegada
mitjançant Decret de Presidència número 239/2019 de 26 de setembre de 2019, –
BOPB de 8 de octubre de 2019-.
El domicili social de l’entitat contractant és a Granollers (08401) carrer Miquel
Ricomà número 46. Telèfon 93 860 07 00, fax 93 879 04 44 i el correu electrònic
contractacio@vallesoriental.cat. Aquest correu electrònic únicament es podrà fer
servir en els supòsits expressament taxats en aquest Plec duent-se a terme la
resta de comunicacions amb l’òrgan de contractació pels mitjans electrònics
establerts en aquest Plec.
QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte es tipifica com a contracte de serveis que tenint en compte el
seu valor estimat i d’acord amb l’article 22 de la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic no es troba subjecte a regulació harmonitzada.
FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària.
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
El contracte s’adjudica pel procediment obert simplificat abreujat regulat a l’article
159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
que 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 (LCSP).
S’opta per la utilització d’aquest procediment de licitació per tal d’agilitzar
l’adjudicació d’aquest contracte i en el benentès que es tracta d’un contracte de
servei de valor estimat inferior a 60.000 euros IVA exclòs i que no té per objecte
prestacions de caràcter intel·lectual.
Aquest contracte està no subjecte a regulació harmonitzada ja que, d’acord amb
l’article 1 de l’Ordre HAC/1272/2019, de 16 de desembre, per la que es publiquen
els límits dels diferents tipus de contractes.
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació, es defineix a l’article 100.1 de la llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, com el límit màxim de despesa
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que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs
l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra.
En el moment d’elaborar-lo, s’ha tingut cura de que sigui adequat als preus del
mercat. A l’hora, al tractar-se d’un contracte en què el cost dels salaris de les
persones ocupades per a la seva execució formen part del preu total del
contracte, en el càlcul del pressupost base de licitació ha tingut en compte, de
manera desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional, els
costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència.
Un cop determinats costos previstos per a les diferents fases de la confecció de
l’estudi, el pressupost base de licitació es determina al quadre següent:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Creació de la pàgina web
3 anys de manteniment

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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Pressupost base de licitació

IMPORT
ABANS D'IVA

TIPUS
D'IVA

IMPORT IVA
INCLÒS

14.180,21 €

21,00%

17.158,05 €

8.029,95 €

21,00%

9.716,24 €

22.210,16 €

26.874,29 €

El pressupost base de licitació desgranat segons les els diferents tipus de
cost definits és el següent:

DESENVOLUP.
WEB

MANTENIMENT,
SUPORT
TÈCNIC I
ALTRES

TOTAL

COSTOS DIRECTES

7.962,83

4.509,18

12.472,01

COSTOS INDIRECTES

3.981,42

2.254,59

6.236,01

DESPESES ESTRUCTURALS

1.433,31

811,65

2.244,96

802,65

454,53

1.257,18

14.180,21

8.029,95

22.210,16

2.977,84

1.686,29

4.664,13

17.158,05

9.716,24

26.874,29

PRESSUPOST
BASE
LICITACIÓ PER TIPUS
DESPESES

DE
DE

BENEFICI INDUSTRIAL
DESPESA TOTAL ABANS D'IVA
IVA (21%)
DESPESA TOTAL IVA INCLÒS

El Consell no es pot deduir l’IVA suportat per aquest contracte i per tant la
dotació pressupostària mínima ha de ser de 26.874,29 euros. Aquest també és
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l’import que caldria imputar al resultat comptable en cas de que no es produís
cap baixa en el contracte definitivament adjudicat.
FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El contracte es finança a càrrec de varies aplicacions pressupostàries:
2021 44 49000 22706 i 43 43000 22706, del pressupost d’ingressos i despeses
per a l’exercici 2021.
Existeix crèdit suficient fins a l’import del pressupost base màxim fixat en la
clàusula anterior.
El finançament del contracte prové de diferents fonts, classificats de més a menys
pel seu gruix d’aportació: del Catàleg de Serveis 2021 de Diputació de Barcelona,
dins el recurs d’Actuacions de Suport a la Indústria de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç, i el programa Polítiques de teixit productiu; del
Conveni marc de col·laboració per a l’impuls i la dinamització dels PAE 2020-2021
entre CCVOr i els ajuntaments adscrits de la comarca del Vallès Oriental; i del
Contracte Programa 2021 del Servei de Turisme i la Diputació de Barcelona.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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VALOR ESTIMAT
El valor estimat del contracte, es defineix a l’article 101.1 de la llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, en el cas dels contractes d’obres,
subministraments i serveis, com l’import total, sense incloure l’impost sobre el
valor afegit, pagador segons les estimacions de l’òrgan de contractació.
En el càlcul del valor estimat s’han de tenir compte, com a mínim, a més dels
costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos
que es derivin de l’execució material dels serveis, les despeses generals
d’estructura i el benefici industrial. Així mateix, s’han de tenir en compte:
a)
b)

Qualsevol forma d’opció eventual i les pròrrogues eventuals del contracte.
Quan s’hagi previst abonar primes o efectuar pagaments als candidats
licitadors, la seva quantia.
c) En cas que, de conformitat amb el que disposa l’article 204, s’hagi
previst en el plec de clàusules administratives particulars o en l’anunci de
licitació la possibilitat que el contracte sigui modificat, s’ha de considerar
valor estimat del contracte l’import màxim que aquest pugui assolir, tenint
en compte la totalitat de les modificacions a l’alça previstes.
En els contractes de serveis i de concessió de serveis en què sigui rellevant la
mà d’obra, en l’aplicació de la normativa laboral vigent a què es refereix el
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paràgraf anterior s’han de tenir especialment en compte els costos laborals
derivats dels convenis col·lectius sectorials aplicables.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Creació de la pàgina web

IMPORT ABANS D'IVA
14.180,21 €

3 anys de manteniment

8.029,95 €

Modificat (20%)

4.442,03 €

Total del valor estimat del contracte (IVA exclòs)

26.652,19 €

DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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El termini de durada del contracte és de tres anys i sis mesos a comptar des de la
formalització del document contractual. Dins d’aquest termini caldrà realitzar el
conjunt d’actuacions detallades en el Plec de Prescripcions Tècniques d’acord
amb les fases i temporalitat següents (la temporalitat es veurà modificada en cas
que s’ofereixi la millora de termini d’execució dels treballs):
Fases
Temporalitat
1. Wireframing i Disseny
Quinze dies a partir de la notificació
Caldrà presentar dues propostes d’adjudicació del contracte
de disseny del web (home i un
exemple de pàgines interiors) per
poder escollir quina d’elles
encaixa més amb la línia
presentada a l’objecte del
contracte.
Cinc mesos a partir de la finalització de
2. Programació i desenvolupament
la fase de disseny.
3. Difusió del registre de les empreses Màxim una setmana després de la
actuals.
finalització de la fase 2.
Enviar un e-mail informatiu al
conjunt
de
les
empreses
actualment registrades a la
plataforma, indicant les noves
característiques i el nou mètode
de
registre.
Aquesta
fase
permetrà tenir les primeres
empreses registrades.
4. Formació sobre el
Màxim un mes després de la finalització
funcionament de la plataforma
de la fase 2.
Oferir una formació als
professionals que s’encarregaran
d’administrar la pàgina web.
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5. Testeig i resolució

Quinze dies a partir de la finalització de
la fase 2.
6. Posada en marxa
Una setmana a partir de la finalització de
la fase 5.
7. Entregables
No superior a un mes, a comptar des de
Manual d’ús sobre l’administració la finalització de la fase 2, paral·lel a la
interna del web.
fase 4.
8. Manteniment
Tres anys a partir de la finalització de la
Prestació del manteniment,
fase 6 (4 anys s’hi s’ofereix la millora
suport tècnic i allotjament web.
d’un any extra de manteniment).

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 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, s’estableix
l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per
desenvolupar totes les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que
correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes.
En compliment d’aquesta previsió legal el Consell Comarcal compta amb els
serveis d’una plataforma de contractació electrònica, Vortal, que permet la
presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, garantint la
confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura.
MESA DE CONTRACTACIÓ
No aplica per ser un procediment simplificat abreujat.
CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL I ECONÒMICA I
FINANCERA I HABILITACIÓ PROFESSIONAL
Els criteris de solvència tècnica i professional i de solvència econòmica i financera
que es detallen a continuació són criteris previstos als article 87 i 90 de la LCSP,
tenint en compte la qualificació del contracte com a servei.
S’ha escollit el criteri de solvència tècnica previst a l’article 90.1 lletra a) de la
LCSP, corresponent a la relació dels principals serveis o treballs efectuats de la
mateixa o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte en el
curs de com a màxim els tres últims anys, per tal de verificar que l’adjudicatari
disposa d’una experiència prèvia mínima en la prestació de serveis de la mateixa
naturalesa. A més, l’import mínim que s’ha d’acreditar pretén constatar que
l’adjudicatari ha prestat serveis de naturalesa anàloga i abast similar a la de
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l’objecte d’aquest contracte, la qual cosa permet deduir que disposa dels mitjans i
recursos necessaris per la prestar el servei.
En el cas de les empreses de nova creació que no disposin de l’experiència
mínima exigida s’ha escollit el criteri de solvència professional previst a l’article
90.1 lletra e) de la LCSP, corresponent als títols acadèmics i professionals de la
persona o persones responsables de l’execució del contracte per tal de constatar
que el personal adscrit té coneixements de naturalesa anàloga i d’abast similar a
la de l’objecte d’aquest contracte.
Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’ha escollit el criteri previst a lletra
a) de l’article 87.1 de la LCSP. D’aquesta manera es pot analitzar de forma més
adequada la situació i capacitat econòmica de l’adjudicatari per poder valorar i
determinar la idoneïtat del contractista per assumir les obligacions derivades del
contracte i assegurar-ne una execució.
Els criteris de solvència que s’exigeixen estan vinculats a l’objecte del contracte i
són proporcionals. Així mateix, els llindars i els paràmetres fixats s’han determinat
amb l’objectiu de permetre la màxima concurrència i participació de la petita i
mitjana empresa en aquest procediment, ja que aquesta és la que configura
majoritàriament el teixit econòmic i productiu del territori.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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A continuació es detallen els criteris de solvència tècnica i econòmica:
Criteris objectius de solvència
En aquest procediment els licitadors estan exempts d’acreditar la solvència
exigida a continuació comportant la presentació de proposicions en la licitació
d’aquest contracte una acceptació incondicionada dels plecs que el regulen i un
compromís de complir-los i de, per tant, disposar de la solvència necessària o
recórrer a la d’altres per a fer-ho. La solvència tècnica o professional i econòmica i
financera exigida és la següent:
Solvència tècnica i professional:
Els licitadors han de disposar d’experiència en:
-

Creació, ús de frameworks PHP i SQL, CMS WordPress manteniment,
suport tècnic i posicionament de pàgines web, durant els 3 últims anys,
essent un requisit mínim que en els treballs realitzats l’import anual
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent de
l’anualitat mitja del contracte.

-

Desenvolupament d’un o varis serveis de desenvolupament web en els que
s’integri un gestor de continguts i/o un visor cartogràfic (web mapping) a
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través d’una llibreria o suport de programari lliure (open-source) dins dels 3
últims anys.
En cas que li ho requereixi l’òrgan de contractació, cal aportar els certificats dels
serveis prestats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant
un certificat expedit per aquest subjecte privat i, en cas que manqui el certificat,
mitjançant una declaració del licitador.
En el cas que l’empresa sigui de nova creació, i no disposi de la solvència tècnica
mínima, haurà de disposar únicament de la solvència professional següent:
- Títols acadèmics i professionals
- Currículum vitae dels responsables de l’execució del contracte.
La persona, o persones, que es proposa adscriure al servei han de disposar de la
titulació d’enginyeria informàtica, cicle formatiu de grau superior en
desenvolupament d’aplicacions web o estudis similars.
Solvència econòmica i financera:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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És la prevista a l’article 87.1 a) de la LCSP, corresponent al volum anual de
negocis.
Requisit d’admissió:
Disposar d’un volum anual de negoci igual o superior a l’import de 4.000 €, IVA
exclòs, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ
Els criteris d’adjudicació per determinar la millor oferta són els següents:
1. Preu: fins a 45 punts
S’han de presentar conjuntament dues ofertes econòmiques diferents que es
valoraran amb una puntuació màxima de 45 punts. Les dues ofertes
econòmiques són les següents i s’estableix una relació de punts proporcional a
l’estudi de costos del contracte:
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Ofertes econòmiques

Fins a 45
punts

El desenvolupament i posada en funcionament de
la web

29 punts

El manteniment i suport web per tres anys.

16 punts

a) L’oferta econòmica, en cada cas, es valorarà comparant les diferents
ofertes rebudes.
b) L’oferta més avantatjosa, en cada cas, serà la que obtingui la puntuació
més alta que resultarà de l’aplicació de la fórmula següent:

On:
CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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NOMENCLATURA
Pi = puntuació licitador i
Pmax = punts totals a repartir
IL = import licitació
Oi = oferta del licitador i
Omin = millor oferta
La funció “min(Omin ; 0,90 x IL)” donarà com a
resultat el més petit dels 2 valors que hi ha dins el
parèntesi i que estan separats per un punt i coma

c) La fórmula establerta en l’epígraf precedent s’aplicarà sobre el preu
ofert exclòs l’IVA.
d) Els preus o ofertes dels licitadors (Oi) s’arrodoniran 2 decimals (a la
centèsima més propera). Per contra, en els resultats de la formula es
tindran en compte tres decimals per tal d’evitar que ofertes amb preus
que difereixen en 1 cèntim obtinguin la màxima puntuació.
e) Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que sigui coherent,
lògica i respecti els principis de contractació pública, que permeti una
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eficient gestió dels fons públics i que fomenti la major competitivitat
possible entres les diferents ofertes econòmiques.
f) La fórmula té les característiques següents:
i) Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les
diferents ofertes econòmiques.
ii) Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que
un altre de més car, sempre i quan aquest no s’entengui com a
desproporcionat, descartant l’existència d’un llindar de sacietat.
iii) L’oferta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els
casos (no atribueix puntuació a qualsevol puntuació pel fet de
presentar una oferta).
iv) Diferències econòmiques mínimes no es veuran magnificades per
les diferències de puntuació, gràcies al factor corrector que implica
que si cap de les baixes supera el 5% respecte l’import de licitació,
no es reparteixen la totalitat dels punts. L’elecció d’aquest 5% és
una aproximació genèrica de les despeses indirectes o generals que
poden tenir les diferents entitats.
v) El fet que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació a
l’oferta més baixa) i no de forma absoluta, genera una certa
indeterminació que permet evitar plantejaments estratègics que no
afavoreixin la concurrència.
2. Qualitat del servei: fins a 36 punts.
Degut a un servei del contracte tant específic, la garantia de la qualitat del
servei s’ha de justificar a través de l’experiència i la formació del personal de
l’equip que es proposa adscriure a l’execució de les diferents fases del
contracte. L’equip pot estar integrat per dues o més persones.
Per acreditar i poder valorar el criteri de qualitat del servei s’ha de presentar:
- El currículum vitae de tots els membres de l’equip que es proposa
adscriure a l’execució del contracte.
- Una relació dels principals serveis de desenvolupament web de
naturalesa anàloga a l’objecte del contracte efectuats per part dels
membres de l’equip que es proposa adscriure durant els últims 3 anys en
un portafolis, indicant els seus autors, import, data, sistema de gestió de
continguts web, llenguatge de programació i destinatari públic o privat.
- Titulació o certificat acadèmic de programació específica de web mapping
d’algun dels membres de l’equip que es proposa adscriure a l’execució del
contracte.
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Criteri d’adjudicació relatiu a l’experiència en
l’elaboració de PÀGINES WEB del personal que es
proposa adscriure a l’execució del contracte
(aquest criteri es valorarà amb el portafolis i el
currículums vitae presentats. Si aquests requisits
no es presenten, aquest criteri d’adjudicació
quedarà exempt de puntuació)
Presentació de 3 o més serveis de desenvolupament
web

Fins a 32
punts

4 punts per
servei realitzat
(amb un
mínim de 3
serveis i un
màxim de 20
punts)

Per cada servei amb integració d’un gestor de
continguts

2 punts
(màxim de 6
punts)

Per cada servei amb integració de web mapping

2 punts
(màxim de 6
punts)

Criteri d’adjudicació relatiu a la formació en
programació específica de web mapping
(s’atorgarà la totalitat de la puntuació si es
presenta la titulació o certificat acadèmic en
programació específica en web mapping d’un dels
membres de l’equip de personal que es proposa
adscriure a l’execució del contracte)

4 punts

3. Millora del projecte: fins a 19 punts
Allargar el període de manteniment, suport tècnic i
15 punts
allotjament web durant 12 mesos
Traducció de la PLATAFORMA WEB al francès,
afegint aquest com a quart idioma de consulta

4 punts
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CRITERIS DE DESEMPAT
L’article 147 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació podran
determinar criteris d’adjudicació específics per al desempat en els plecs de
clàusules administratives particulars en els casos en què, després de l’aplicació
dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre dos o més ofertes.
Tenint en compte les previsions de l’esmentat article, i un cop aplicats els criteris
d’adjudicació, s’estableix que l’empat entre diverses ofertes presentades en la
licitació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels criteris socials
referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social a la plantilla de cadascun dels licitadors, primant, en cas d’igualtat, el
major número de treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla o el major
nombre de persones treballadores inclusives en la plantilla.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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La proposició presentada que tingui el major percentatge de treballadors amb
discapacitat fixos integrats en la seva plantilla, tenint en compte:
-Per aquelles empreses que els sigui obligatori per normativa tenir un
percentatge de treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (+50
treballadors), es tindrà en compte aquella empresa licitadora que tingui el
percentatge més alt que el que li correspon per normativa (RDL 1/2013, de 29
de novembre, que aprova el Text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social).
Si les empreses no compleixen aquesta normativa essent obligatori el seu
compliment, serà motiu d’exclusió del procediment de licitació.
-Per aquelles empreses que no els sigui obligatori per normativa tenir un
percentatge de treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (-50
treballadors), es tindrà en compte el percentatge que li correspongui en funció
del número de treballadors total que tingui l’empresa en relació amb els
treballadors amb discapacitat.
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de
les empreses.
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels
licitadors.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc
al desempat.
A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la
documentació pertinent als empresaris afectats.
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OFERTES ANORMALMENT BAIXES
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha
de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a
continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixes les

ofertes que compleixi els dos criteris següents:
1. Que qualsevol de les dues ofertes econòmiques presentades siguin un 25%
més baixes que el pressupost de licitació establert per cadascuna.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el
plec de clàusules administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa

l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
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1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa

l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada
oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les
puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
COMPENSACIÓ ALS LICITADORS PEL CAS DE RENÚNCIA O DESISTIMENT
DEL CONTRACTE
De conformitat amb el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 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, en cas que l’òrgan de
contractació decideixi no adjudicar, renunciï o desisteixi de l’adjudicació del
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contracte, l’òrgan de contractació ha de compensar els licitadors per les
despeses en les que hagin incorregut en la forma prevista al Plec.
Per al càlcul de les despeses de preparació de la proposta del contracte en la
que hagin incorregut els licitadors, s’ha tingut en compte la dedicació en hores
del personal que l’empresari ha destinat a la preparació de la proposta. En
aquest sentit, s’han diferenciat les hores invertides per personal que es dedica a
tasques administratives i les hores de personal que desenvolupa tasques de
caràcter intel·lectual i de supervisió.
Per a la determinació dels preus per hora del personal dedicat a la preparació de
la proposta s’han considerat les dades de 2017 de l’IDESCAT relatives al salari
brut mitjà de dones i homes de cada categoria professional. Aquestes dades
s’han actualitzat amb els IPC interanuals dels darrers anys, s’ha aplicat una
seguretat social del 33% dels salaris bruts i unes despeses d’estructura (llum,
impressora, fotocopiadora, telèfon, entre d’altres) del 12,5%. De tot això n’han
resultat els preus per hora i categoria professional següents:

CÀRREC
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1.- Carles Fernandez Perez (TCAT) (GERENT), 16/11/2021 13:22

Director
Professionals
científics
i
intel·lectuals
Administratiu

Sou brut
(import
de 2020)

Seguretat
social
(33%)

Cost
total

Hores
anuals

Cost
per
hora

Despeses
d'estruct.
(12,5%)

52.659,82

17.377,74

70.037,56

1.772,00

39,52

4,94

Cost
total
per
hora
44,46

34.815,11

11.488,99

46.304,10

1.772,00

26,13

3,27

29,40

22.378,03

7.384,75

29.762,78

1.772,00

16,80

2,10

18,90

Els sous bruts s'han calculat actualitzant les darreres dades publicades (de 2017), actualitzant-les amb
l'IPC estatal interanual.
Font: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10403

Així, en el cas de no adjudicar, renunciar o desistir del contracte el Consell
Comarcal ha de compensar els licitadors per les despeses en què incorrin.
L’import màxim que el Consell Comarcal abonarà per aquest concepte és de
cinc-cents noranta un euros amb trenta sis cèntims (591,36), IVA exclòs. En la
determinació d’aquest import s’ha tingut en compte la dedicació de 4 hores, a
raó de 18,90 euros l’hora, IVA exclòs, en la preparació i enviament de la
documentació per part d’una persona encarregada de tasques administratives;
la dedicació de 10 hores, a raó de 29,40 euros l’hora, IVA exclòs, de la feina de
redacció, elaboració i proposta del projecte així com la dedicació de 6 hores, a
raó de 44,46 euros l’hora, del personal directiu responsable de la tasca de
supervisió i direcció de la proposta.
GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA I DEL CONTRACTE
No s’exigeix.
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TERMINI DE GARANTIA
No escau.
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES PREVISTES
A. Supòsits:
Implementació de noves tecnologies o noves llibreries web que millorin el
funcionament de la PLATAFORMA WEB que puguin aparèixer en el període
del contracte. Es preveu que les modificacions tindran la mateixa composició
en quan a categories i temps que la creació de la PLATAFORMA WEB
descrites a l’estudi de costos.
B. Límits i condicions dels supòsits de modificació:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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L’ampliació del termini d’execució del contracte serà únicament equivalent al
mateix període de vigència de les mesures sanitàries de limitació de la
mobilitat.
Les modificacions descrites són obligatòries per al contractista i en cap cas
poden excedir del 20% del preu inicial del contracte aïlladament o
conjuntament.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous
preus unitaris no previstos en el contracte.
C. Procediment de modificació:
Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a
instancia del contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i
valorin la modificació.
Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils.
Informes del secretari i de l’interventor.
Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el
substitueixi.
Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent.
Reajustament de la garantia definitiva.
Publicitat de la modificació en el DOUE, si escau, i en el perfil de
contractant, que s’ha d’acompanyar en aquest últim mitjà de les al·legacions
del contractista i de tots els informes emesos.
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PAGAMENT
Es preveuen efectuar sis pagaments. L’adjudicatari emetrà sis factures:
-

Factura 1, de 1.500€ (IVA inclòs) un cop lliurada la fase 1: wireframing,
disseny i contingut de la plataforma MarketplaceVO. L’adjudicatari caldrà
que indiqui a la factura el concepte: “Servei de creació, manteniment,
suport tècnic i posicionament de la Plataforma Web Marketplace VO”
factura 1”.

-

Factura 2, del 40% del preu ofert pel contractista corresponent al
“Desenvolupament i posada en funcionament de la web” a l’equador de la
fase 2 (programació i desenvolupament), és a dir, als 3 mesos de la
formalització del contracte. L’adjudicatari caldrà que indiqui a la factura el
concepte: “Servei de creació, manteniment, suport tècnic i posicionament
de la Plataforma Web Marketplace VO, factura 2”.

-

Factura 3, del 60% del preu ofert pel contractista corresponent al
“Desenvolupament i posada en funcionament de la web” a la finalització i
entrega dels treballs, és a dir, un cop finalitzada la fase 2, 3, 4, 5, 6 i 7 del
contracte i als 6 mesos de la seva formalització L’adjudicatari caldrà que
indiqui a la factura el concepte: “Servei de creació, manteniment, suport
tècnic i posicionament de la Plataforma Web Marketplace VO, factura 3”.

-

Factura “4” una tercera part (33,3%) del preu ofert pel contractista
corresponent al “Manteniment i suport web per tres anys”, al finalitzar la
fase 8 de manteniment del primer any, és a dir, un any i sis mesos després
de la formalització del contracte. L’adjudicatari caldrà que indiqui a la
factura el concepte: “Servei de creació, manteniment, suport tècnic i
posicionament de la Plataforma Web Marketplace VO, factura 4”.

-

Factura “5” una tercera part (33,3%) del preu ofert pel contractista
corresponent al “Manteniment i suport web per tres anys”, al finalitzar la
fase 8 de manteniment del segon any, és a dir, dos anys i sis mesos
després de la formalització del contracte. L’adjudicatari caldrà que indiqui a
la factura el concepte: “Servei de creació, manteniment, suport tècnic i
posicionament de la Plataforma Web Marketplace VO, factura 5”.

-

Factura “6” una tercera part (33,3%) del preu ofert pel contractista
corresponent al “Manteniment i suport web per tres anys”, al finalitzar la
fase 8 de manteniment del tercer any, és a dir, tres anys i sis mesos
després de la formalització del contracte. L’adjudicatari caldrà que indiqui a
la factura el concepte: “Servei de creació, manteniment, suport tècnic i
posicionament de la Plataforma Web Marketplace VO, factura 6”.
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REVISIÓ DE PREUS
De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 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, no procedeix la revisió de
preus del contracte.
CESSIÓ DEL CONTRACTE
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir pel
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals
de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que
de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
Aquesta cessió es podrà fer efectiva quan es compleixin els requisits següents:
a)

L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
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Per a concedir aquesta autorització es tindrà en compte, entre d’altres, que el
cessionari garanteixi l’execució del contracte objecte de cessió en els mateixos
termes en què es va formular la proposició presentada pel cedent, la qual cosa
comporta un exercici interpretatiu per part de l’òrgan de contractació.
Si transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre
la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci
administratiu.
b)

El cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import de contracte.

Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat
en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.
c)
El cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui
incursa en una causa de prohibició de contractar.
d)
La cessió es formalitzi, entre el contractista i el cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques del contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
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El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresari que cedeix el contracte.
SUBCONTRACTACIÓ
El contractista pot concertar la realització parcial de la prestació.
OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
a) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del
sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
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b) Executar el contracte amb estricta subjecció a aquest Plec, al Plec de
prescripcions tècniques i a la seva proposta acceptada pel Consell
Comarcal.
c) Posar a disposició del Consell Comarcal la documentació tècnica suficient
relativa al servei contractat.
d) Complir les instruccions i els requeriments del responsable del contracte.
e) Designar una persona encarregada del contracte, responsable del projecte
que exercirà d’interlocutor amb la persona que a l’efecte determini el
Consell Comarcal i assistirà a les reunions presencials o telemàtiques que
a tal efecte siguin convocades.
f) Complir amb les modificacions en el servei que li ordeni introduir el Consell
Comarcal pel bon fi i en interès públic, en els termes previstos en aquest
plec.
g) Fer servir les eines tecnològiques que el Consell Comarcal estableixi per a
la gestió del servei, si és el cas.
h) Complir amb totes les obligacions derivades d’aquest Plec, del Plec de
prescripcions tècniques i dels altres documents i mantenir durant tota la
seva vigència els mitjans tècnics i financers als quals s’hagi compromès.
i) Tenir contractada i mantenir en vigor durant tota la vigència d’aquest
contracte una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
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suficientment totes les eventualitats que es puguin derivar de l’activitat que
desenvolupi.
j) Afiliar o donar d’alta en la Seguretat Social, amb caràcter previ a l’inici de la
prestació de l’activitat contractada, els treballadors ocupats durant el
període d’execució del contracte. Pel cas que hi hagi subcontractació,
aquesta obligació es farà extensiva als treballadors del subcontractista.
k) Pagar els salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, abonar
puntualment les quotes corresponents a la Seguretat Social i complir les
condicions dels treballadors d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial
aplicable durant tota la vigència del contracte. La mateixa obligació és
exigible respecte els subcontractistes.
l) Complir la normativa en matèria de protecció de dades previstes en
aquests plecs i sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici d’allò que
estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP.
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m) Sol·licitar l’autorització necessària per qualsevol modificació en les
característiques del projecte o variacions en la interpretació de les
clàusules establertes, en nom del millor compliment de la finalitat de la
contractació durant la seva execució.
n) Respondre les consultes efectuades per correu electrònic en un màxim de
24 hores de dies hàbils a comptar des de l’enviament de la consulta.
o) Fer ús de la PLATAFORMA WEB per a qualsevol altra finalitat que no sigui
la pròpia de l’objecte del contracte.
p) Publicar, enviar, transmetre o estendre en la PLATAFORMA WEB o per
mitjà d’aquesta, informació que atempti o pugui atemptar contra drets de
tercers i/o sigui danyosa, il·lícita, falsa, inexacta, obscena, discriminatòria,
difamatòria, il·legal o enganyosa.

OBLIGACIONS ESSENCIALS
a) Complir i dur a terme en els terminis fixats les actuacions objecte del
contracte fixades a la prescripció 3 del Plec de prescripcions tècniques.
b) Garantir la correcta gestió dels registres i les dades de les empreses a
través del gestor de continguts intern, fent que totes elles siguin editables i
eliminables en qualsevol moment.
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c) Fer efectives les dues formes de visualització de les empreses i els
productes i serveis oferts a la Plataforma Web, visor cartogràfic i llistat, tal
com descriu la Prescripció 2 del Plec de prescripcions tècniques, apartat
1.d.iii.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT
El responsable del contracte és el Gerent del Consell Comarcal.
El Servei de Millora i Estratègia Corporativa depenent de Gerència és la unitat de
seguiment encarregada de les funcions d’assistència al responsable del contracte.
CONDICIONS PARTICULARS A LA QUE ESTÀ SOTMESA L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
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D’acord amb l’article 102 de la LCSP s’estableix la següent condició especia
d’execució del contracte:
El contractista i, si escau, els subcontractistes estan obligats a presentar una
declaració responsable en la qual es comprometin a complir rigorosament la
legislació tributària, laboral i de seguretat social, i, específicament, a no fer
operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin
normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió
Europea.

SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de
contractes del sector públic, per la que 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, el contracte podrà ser suspès per acord de
l’òrgan de contractació o perquè el contractista opti per suspendre el seu
compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a l’òrgan de contractació amb un mes d’antelació.
En cas que es produeixi la suspensió del contracte l’òrgan de contractació ha
d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin seguint
les regles establertes en l’esmentat precepte.
INCOMPLIMENTS I PENALITZACIONS
Els incompliments en què pot incórrer l’adjudicatari durant l’execució del contracte
es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipologia que es detalla a
continuació:
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Es consideren incompliments lleus:
a) No informar a la persona de referència del Consell Comarcal de qualsevol
incidència que pugui sorgir en l’execució del contracte.
b) No proposar solucions o no col·laborar amb el Consell Comarcal, per part
de la persona encarregada del contracte, en la resolució dels problemes
que l’execució del contracte plantegi.
c) No prendre, per part de la persona encarregada del contracte, les mesures
adequades per a evitar interrupcions o demores als treballs.
d) Fer entre 5 i 10 faltes d’ortografia en els documents definitius.
e) Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en els
documents contractuals i altra normativa d’aplicació i no resulti tipificada
d’infracció greu o molt greu en aquest plec.
Es consideren incompliments greus:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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a) La reiteració d’una infracció lleu.
b) No assistir a les reunions convocades per la persona de referència del
Consell Comarcal.
c) Aportar dades injustificadament errònies i no assegurar-se de la fiabilitat de
les fonts utilitzades.
d) No realitzar l’anàlisi d’alguns dels elements i indicadors establert del
conjunt de polígons d’activitat econòmica i municipis objecte d’estudi.
e) Utilitzar obres i/o imatges sense l’autorització dels titulars dels seus drets.
f) Incomplir l’obligació d’indemnitzar a tercers, al Consell Comarcal o al seu
personal pels danys i perjudicis que es produeixin amb motiu de l’execució
del contracte, llevat que derivessin d’ordre específica del Consell Comarcal
comunicada per escrit.
g) Desobeir o no atendre a les potestats del Consell Comarcal per reordenar
l’execució del contracte per implantar les modificacions que aconselli
l’interès públic.
h) Incomplir el protocol de comunicació en cas d’accident, incident o
esdeveniment especial que pugui donar-se en l’àmbit de l’obra i el seu
entorn.
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i) No posar a disposició del Consell Comarcal informació acreditativa del
compliment de la legislació sobre seguretat social i seguretat i salut laboral,
o qualsevulla altra documentació que reclami aquest en compliment
d’alguna normativa o procediment administratiu.
Es consideren incompliments molt greus:
a) La reiteració d’una infracció greu.
b) No complir amb les obligacions essencials del contracte recollides en el
punt 31.
c) Modificar el personal assignat a l’equip tècnic, sense l’autorització del
Consell Comarcal.
d) Divulgar o publicar qualsevol document que el Consell Comarcal hagi
qualificat com a confidencial.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta
del mateix caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.
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El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
En cas d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, el Consell
Comarcal podrà aplicar les sancions següents:
a) Els incompliments lleus, amb penalitzacions fins a un 5% del preu total del
contracte.
b) Els incompliments greus, amb penalitzacions de més d’un 5% fins a un
7,5% del preu total del contracte.
c) Els incompliments molt greus, amb penalitzacions de més d’un 7,5% fins a
un 10% del preu total del contracte.
En tot cas, la quantia de cadascuna de les penalitzacions no podrà superar el 10
% del preu del contracte ni el total de totes elles podrà superar el 50 % del preu
del contracte.
JUSTIFICACIÓ D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
De conformitat amb allò que disposa l’article 116.4 lletra f) de la LCSP a
l’expedient de contractació s’ha de justificar adequadament la insuficiència de
mitjans. A continuació es procedeix a justificar la insuficiència de mitjans:
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a) Insuficiència de mitjans personals:
El Servei de Millora i Estratègia Corporativa del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, unitat responsable del projecte disposa de dos tècnics destinats a les
accions d’impuls i millora dels Polígons d’Activitat Econòmica; un tècnic Agent
d’Ocupació i Desenvolupament i un tècnic en Sistemes d’Informació Geogràfica.
La realització dels treballs objecte de contracte requereixen d’uns coneixements i
especialització necessària per al desenvolupament, programació, manteniment,
suport tècnic i posicionament de pàgines web que l’equip del servei responsable
del projecte no disposa.
A més, la gestió i impuls del conjunt de projectes del servei no permeten realitzar
amb la dedicació pertinent i òptima els serveis objecte del contracte.
b) Insuficiència de mitjans materials:
El Consell Comarcal no disposa dels mitjans materials necessaris per a la
realització del servei objecte del contracte.
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Per tot el que s’ha exposat es considera necessària l’externalització del servei.
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Per tant, PROPOSO,
1. Aprovar l’expedient número 2021-20-S per a la contractació del servei de
creació, manteniment, suport tècnic i posicionament de la Plataforma Web
MarketplaceVO d’acord amb les característiques i condicions que es
preveuen en aquest informe.
2. Aprovar una despesa plurianual i autoritzar la despesa a càrrec de
l’aplicació pressupostària que es detalla així com el compromís de
consignar en els pressupostos dels anys 2022 i posteriors l’import
necessari per a fer front a aquesta contractació d’acord amb el que
disposen els articles 117 i la Disposició Addicional tercera de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es La
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.
ANYS
ANY 2021
ANY 2022
ANY 2023
ANY 2024
ANY 2025
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1.- Carles Fernandez Perez (TCAT) (GERENT), 16/11/2021 13:22

PERÍODE
Desembre
Gener - Juny
Juny 2022 - Juny 2023
Juliol 2023 - Juny 2024
Juliol 2024 - Juny 2025

DESCRIPCIÓ
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT (IVA inclòs)
CREACIÓ PÀGINA WEB
44 49000 22706
1.500 €
CREACIÓ PÀGINA WEB
44 49000 22706
15.658,05 €
MANTENIMENT
44 49000 22706
3.238,74 €
MANTENIMENT
44 49000 22706
3.238,74 €
MANTENIMENT
44 49000 22706
3.238,74 €
26.874,29 €

3. Convocar el procediment per a la contractació del servei de creació,
manteniment, suport tècnic i posicionament de la Plataforma Web
MarketplaceVO d’acord amb les característiques i condicions que es
preveuen en aquest informe, i publicar-la al perfil del contractant i a la
plataforma de contractació electrònica del Consell Comarcal VORTAL.

Document signat electrònicament.

