CONTRACTE PELS SERVEIS DE MANTENIMENT I SUPORT DEL PROGRAMARI
INFORMÀTIC DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS ABSIS. Exp. Sec 2017/145
A L’Ametlla del Vallès, a 23 d’abril de 2018
D'una part, el Sr. Andreu Gonzalez Gil, amb DNI núm. 37.261.119-S,, en la seva qualitat
d’Alcalde-President, actuant en representació de l'Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, amb
domicili a Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480-L'Ametlla del Vallès (Barcelona), i NIF P0800500A,
assistit per la Secretària de la Corporació, Da. Ana Mochales Collado, que dóna fe de l'acte.
D'una altra part, el Sr. Albert López Solé, amb DNI 47.101.510-V, en la seva qualitat de
Representant Legal, actuant en representació (segons consta a la “Escritura de elevación a
público de acuerdos sociales (...) y declaración de cambio de socio único”, núm. 1423, atorgada
davant del Notari de Madrid, Gregorio Javier Serra Martínez, en data 18/04/2017) de l'empresa
ABS INFORMATICA SL, amb NIF núm. B59383596, amb domicili a l'efecte de notificacions a
Carrer Alaba, 140-144 3er. 3a., 08018 Barcelona, correu electrònic abs@absis.es.
Ambdues parts manifesten disposar dels poders suficients per obligar a les seves representades.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del CONTRACTE PELS SERVEIS
DE MANTENIMENT I SUPORT DEL PROGRAMARI INFORMÀTIC DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS
ABSIS. Exp. Sec 2017/145 (d’ara en endavant, “LA CONTRACTACIÓ”).
Aquesta adjudicació va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern Local, de data 16 d’abril
de 2018, segons es desprèn dels següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vista la memòria de la Regidoria de Noves Tecnologies de data 21 de setembre de
2017, en la què es manifesta la necessitat de procedir al manteniment del programari de gestió
d’expedients.
Vist l’informe tècnic de data 21 de setembre de 2017, que fa constar que l’empresa ABS
Informàtica, SL és la única que disposa dels codis font, llicències i documentació tècnica, i, per
tant, només ella pot oferir els serveis d’instal·lació i manteniment adaptatiu, evolutiu i correctiu
del programari de gestió d’expedients ABSIS.
Vist l’informe jurídic de data 9 de març de 2018 en el que s’assenyala que quan, per raons
tècniques el contracte només es pugui encomanar a un empresari determinat es considera com
a procediment més adequat per a la seva adjudicació el negociat, sense publicitat.
Vist l’informe tècnic de data 9 de març de 2018 a on s’adjunta pressupost pel servei de
manteniment i suport del programari informàtic ABSIS, presentat per l’empresa ABS Informàtica,
SL, per un termini de 4 anys i import de 41.732 euros (IVA exclòs), amb càrrec al pressupost de
la Corporació de l’any 2018, partida 103 920 21600 “Manteniment equipaments i programari”i a
les partides que corresponguin dels exercicis següents, conformement al Plec de Clàusules
Administratives, que ambdues parts manifesten conèixer, que s’adjunta com ANNEX 1 al
contracte, i que es considera part integrant del mateix.
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SEGON. Amb data 16 d’abril de 2018, per Acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’adjudicació de “LA CONTRACTACIÓ”, conforme a la resolució que diu el següent:
«“Per Decret d’Alcaldia núm. 2018/256, de data 23 de març de 2018, es va prendre la següent
resolució:
“Per acord Junta de Govern Local de data 19 de març de 2018 es va adjudicar l’expedient per
a la contractació del SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DEL PROGRAMARI
INFORMÀTIC DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS ABSIS, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, a l’empresa ABS Informàtica, SL.
En conseqüència, atès el que disposa l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, en relació
amb la clàusula 6.5.3 del plec de condicions administratives particulars que regeix la
contractació, aquesta Alcaldia
RESOL:
Primer.- Requerir a l’empresa ABS Informàtica, SL perquè en el termini de 10 dies hàbils
presenti la següent documentació:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.
2) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresa licitadora i, en el seu cas, la seva
representació.
- Si es tracta de persones jurídiques (o quan l’empresa licitadora no actuï en nom propi):
•
DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.
•
Escriptura pública de constitució i/o modificació de la societat o entitat o document de
constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no sigui necessària legalment
la seva formalització en document públic degudament inscrites en el corresponent Registre
quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
En el document de constitució o modificació de la societat o entitat hauran de constar el seu
objecte social o els seus fins assenyalats en els seus respectius estatuts o regles fundacionals
relacionats directament amb l’objecte del contracte.
•
Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per representar a la
persona o entitat degudament inscrites en el corresponent Registre quan l’esmentada
inscripció els hi sigui exigible.
La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora que resulti
adjudicatària del contracte - llevat que estigui inscrita al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la Secretari/ària de la Corporació
prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats en què aquell
hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest document en la data final del termini per a
la presentació de proposicions.
•
Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascuna haurà d’acreditar la seva
personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats anteriorment.
3) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el licitador es troba al
corrent de les obligacions tributàries de conformitat amb el que disposa l’article 13 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
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4) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què consti que el
licitador es troba al corrent de les obligacions envers la seguretat social, de conformitat amb
el que disposa l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5) Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici
corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa. En aquest cas, les empreses hauran d’estar donades d’alta a
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost
l’acreditació es farà constar mitjançant una declaració responsable del licitador.
6) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu de la inexistència de
deutes tributaris amb la Corporació. L’incorporarà d’ofici el servei de contractació de la
Corporació (només caldrà incorporar una manifestació indicant la inexistència dels deutes
esmentats).
7) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, de 521,70 euros [5% de
l’import estimat d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit], donant compliment al que
disposa la clàusula 9a del plec.
Si no es compleix adequadament el requeriment dins el termini establert, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas a requerir la mateixa
documentació l’empresa licitadora següent, seguint l’ordre en el que hagin quedat
classificades les ofertes.
Segon.- Advertir al licitador que si no es compleix adequadament el requeriment dins el
termini establert, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, procedint en
aquest cas a requerir la mateixa documentació l’empresa licitadora següent, seguint l’ordre
en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.”»
TERCER. En data 12/04/2018, i conforme a la carta de pagament 20122 - 32018000922,
l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de 521,70 euros (equivalent al 5 per 100 de l'import
de l'adjudicació), que no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte, o resolt aquest sense culpa del
contractista .
I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el present contracte, ho
formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. ABS INFORMATICA SL es compromet a realitzar el CONTRACTE PELS SERVEIS
DE MANTENIMENT I SUPORT DEL PROGRAMARI INFORMÀTIC DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS
ABSIS. Exp. Sec 2017/145, conformement als Plecs de Prescripcions Tècniques i Plec de
Clàusules Administratives, que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense reserva alguna, manifestant en aquest acte la seva conformitat en ells.

Pàg. 3 de 4

SEGONA. Els serveis objecte del present contracte es duran a terme d’acord amb el següent
preu: 41.732,00 € (50.495,72 IVA inclòs), preu total pels 4 anys de durada del contracte, i amb
les condiciones ofertades per l’adjudicatari al seu pressupost, que s’adjunta com ANNEX 2 al
present contracte, i que degudament signat per las parts, passarà a formar part integrant del
mateix.
El pagament del preu es farà per períodes mensuals.
TERCERA. La durada del contracte és de 4 anys, a comptar des de l’inici de la prestació objecte
del contracte.
QUARTA. Un cop finalitzat i resolt el contracte, i prèvia sol·licitud a l’efecte per part de
l’adjudicatària, es procedirà al retorn de la garantia en base a allò regulat en el capítol I del Títol
IV de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (art. 107 i següents).
I, en prova de conformitat de l'anteriorment exposat, les parts signen el present contracte, per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data ut supra citats.

ABS INFORMATICA SL

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
______________________________
Albert López Solé
Representant Legal

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
______________________________
Andreu Gonzalez Gil
Alcalde

ALBERT
LÓPEZ SOLÉ

Firmado digitalmente
por ALBERT LÓPEZ
SOLÉ
Fecha: 2018.04.23
12:32:29 +02'00'

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
_____________________________
Ana Mochales Collado
Secretària

CPISR-1 C Ana 2018.04.24
Mochales
11:19:19
Collado
+02'00'
digitalment
CPISR-1 C Signat
per CPISR-1 C Andreu
González Gil
Andreu
Data: 2018.04.24
González Gil 14:24:54 +02'00'
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13/03/2018 Assessor Jurídic

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ABSIS.
EXP.: Sec 2017/145

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

7167a90719344ffc8deb5794b0283bb7001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ABSIS. EXP.: Sec
2017/145

1 .OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 Constitueix l’objecte del contracte la prestació del servei de manteniment de
l’aplicació informàtica ABSIS i dels seus diversos mòduls i components, en
funcionament a les dependències de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès.
L’objecte del contracte es durà a terme ajustant-se a les característiques,
requeriments, objectius i altres condicions establertes en els plecs de prescripcions
tècniques.
1.2 Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació/aspectes de negociació estan
acreditats a l’expedient.
1.3. No procedeix la divisió per lots, donades les característiques pròpies de l’objecte
del contracte.
1.4 La classificació estadística d’aquest contracte segons el CPV aprovat pel
Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió de les Comunitats Europees, de 28 de
novembre de 2007 és: 72267000-4 Servicios de mantenimiento y reparación de
software.

2. PRESTACIONS DEL CONTRACTE
2.1 Les prestacions del contracte són les descrites en aquest plec i en l’Informe Tècnic
de data 08/03/2018. Aquestes prestacions s’hauran d’executar en els condicions que
preveuen els esmentats documents.
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2.2 Sense contingut
2.3 Els drets de l’Ajuntament en aquest contracte són els següents:
a) Interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar el contracte per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar els efectes d’aquesta, seguint el procediment administratiu regulat a
l’article 210 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Inspeccionar en tot moment l’execució del contracte, així com les instal·lacions i
béns corresponents i dictar els actes administratius corresponents per tal de
mantenir o restablir la deguda prestació del contracte.
c) Imposar a la contractista les penalitats pertinents previstes en aquest plec per raó
dels incompliments que hagi comès en l’execució del contracte.
2.4 L’obligació de l’Ajuntament en aquest contracte és atorgar al contractista la
protecció adequada per tal que pugui executar degudament la prestació del contracte.

Enric Juyol Villagrasa
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2.5. Els drets de la contractista en aquest contracte són els següents:
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2.6. Les obligacions de la contractista en aquest contracte són les següents:
a) Obligacions genèriques
a1. En cas de contractes de serveis i en cas de personal de la contractista adscrit a
la prestació dels mateixos, presentar mensualment a l’Ajuntament còpies dels
documents TC1 i TC2, conforme l’empresa adjudicatària es troba al corrent de les
seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social respecte de
l’esmentat personal.
a2. D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, si l’adjudicatària té
contractats/ades un nombre de 50 o més treballadors/res, haurà d’acreditar, en un
termini no superior a 6 mesos des de l’inici del contracte, que, d’entre ells/es,
almenys el 2% són treballadors/res amb discapacitat. El còmput esmentat es
realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el
nombre de centres de treball d’aquesta i qualsevol que sigui la forma de contractació
laboral que vinculi als/a les treballadors/res de l’empresa adjudicatària. Igualment,
s’entendran inclosos/es en dit còmput els/les treballadors/res amb discapacitat que
es trobin prestant serveis en virtut de contractes de posada a disposició que
l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb empreses de treball temporal.
a3. Complir les instruccions i requeriments que li siguin comunicats per part de la
persona responsable del contracte i de la persona responsable de l’execució del
contracte.
a4. Prestar el servei amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest
plec, així com en el plec de prescripcions tècniques particulars. Quan aquestes
instruccions fossin de caràcter oral hauran de ser ratificades per escrit en breu, per
tal que puguin vincular a les parts.
a5. Fer-se càrrec de totes les despeses derivades de l’execució del contracte en els
termes que disposi la normativa vigent.
a6. Designar en el moment de la formalització del contracte una persona
interlocutora amb qui l’Ajuntament establirà totes les comunicacions derivades de la
seva execució.
b) Obligacions imposades per la legislació sectorial.
b1. Contractar el personal necessari per dur a terme la prestació objecte del
contracte complint amb el que preveuen les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’igualtat i d'integració social de
les persones amb discapacitat i, en general, responent de quantes obligacions li
vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador/a, així com del compliment de totes
les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent entre
aquell/a o entre els/les seus/seves subcontractistes i els/les treballadors/res d'un/a i
d'altres.
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a) Rebre de l’Ajuntament la protecció adequada per tal que pugui executar
degudament la prestació del contracte.
b) Demanar a l'Ajuntament, en el seu cas, el manteniment de la pacífica possessió
dels espais objecte del contracte, contra qualsevol pertorbació que, de fet o de dret,
se li ocasionés.
c) Sol·licitar de l'Ajuntament autorització per procedir a la cessió del contracte a
favor de tercers.
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Tot el personal contractat per la contractista dependrà únicament d’ella a tots els
efectes, sense que entre aquesta i l'Ajuntament existeixi cap vincle de dependència
funcionarial ni laboral. La seva situació i retribucions es regiran per la legislació
laboral i aniran a càrrec exclusiu de la contractista.
En cas d’accident o perjudici de qualsevol tipus que patissin les persones
treballadores en l’exercici de les seves tasques, la contractista complirà el que
disposen les normes vigents, sota la seva responsabilitat, sense que això
repercuteixi de cap manera en l’Ajuntament.
b2. Executar el contracte directament i personal, amb la prohibició absoluta de cedirlo a tercers en qualsevol de les formes legalment establertes, sense autorització
expressa de
l'Ajuntament.

d) Protecció de dades de caràcter personal.
d1. Guardar la màxima reserva i el secret sobre qualsevol dada de caràcter personal
a la qual accedeixi en virtut d’aquest contracte, i sobre la informació i dades pròpies
de l’Ajuntament a les quals hagi accedit durant l’execució d’aquest.
d2. No divulgar aquesta informació, així com a no publicar-la ni de qualsevol altre
manera, bé a través de terceres persones o empreses, posar-la a disposició de
tercers sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament.
d3. No conservar cap còpia de les dades personals o de qualsevol altre informació a
la qual hagi pogut tenir accés com a conseqüència del contracte després de l’extinció
del contracte.
d4. Informar al seu personal de les obligacions establertes en aquesta clàusula,
realitzant totes aquelles advertències i subscrivint tots aquells documents que siguin
necessaris amb el seu personal, a fi i efecte d’assegurar el compliment d’aquestes
obligacions.
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c) Responsabilitat de la contractista.
La contractista respondrà dels danys i perjudicis causats a l'Administració o a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereix l'execució del contracte en els
termes previstos al Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, i demés normativa
vigent en la matèria, així com de la qualitat tècnica dels serveis que presti i de les
conseqüències per a l'administració o per a tercers d'omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
El contracte només produirà efectes entre l'Ajuntament i la contractista, i aquesta no
podrà invocar-lo per eludir o disminuir les responsabilitats en què hagués pogut
incórrer en el seu exercici.
La imposició de penalitats o incautació de garantia definitiva no alliberen la
contractista d'indemnitzar l'Ajuntament dels danys i perjudicis que ocasioni
l'incompliment del contracte.
La quantitat en què es concretin els esmentats danys serà exigible per la via de
constrenyiment administratiu.
Es procedirà a l'execució subsidiària quan la contractista incompleixi obligacions que,
per no tenir caràcter de personals, puguin ser realitzades per un altre subjecte
diferent d'ell mateix. En aquest cas, l'Ajuntament podrà realitzar les obligacions
incomplertes per sí mateix o mitjançant les persones que determini, a costa de la
contractista.
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d5. No realitzar cessions de dades de caràcter personal, sense la corresponent
autorització del titular de les dades. A tal efecte la contractista s’obliga al següent:
- Només accedirà a les dades personals relacionades amb l’Ajuntament, si aquest
accés fos necessari per tal de complir amb les obligacions establertes en aquest
contracte.
- Utilitzarà les dades de caràcter personal a les quals tingui accés única i
exclusivament per tal de complir amb les seves obligacions contractuals amb
l'Ajuntament.
- Observarà i adoptarà aquelles mesures de seguretat que siguin necessàries, de
conformitat amb el nivell de seguretat del fitxer, per assegurar la confidencialitat,
secret i integritat de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés,
establertes a la normativa vigent en cada moment relativa a les mesures de
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal .
- No cedirà en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a les
quals tingui accés, ni tan sols als efectes de la seva conservació.
- Destruirà les dades comunicades per part de l'Ajuntament una vegada finalitzada la
vigència del contracte.
e) Finalització del contracte.
e1. Deixar lliures i a disposició de l’Ajuntament en perfecte estat, en el moment de
finalitzar el contracte, els espais sobre els que es duu a terme l’execució del
contracte.
Amb una antelació d’un mes al final del termini inicial de vigència del contracte i del
final de la pròrroga prevista, si és el cas, la persona responsable del contracte
efectuarà una inspecció per tal de determinar les obres, treballs i reparacions
precises per deixar els espais en perfecte estat de funcionament. L’adjudicatària
estarà obligada a realitzar-les al seu càrrec.
En cas que no atengui aquesta obligació, l’Ajuntament procedirà a la seva execució.
Les despeses que es generin per aquest concepte s’imputaran per la seva totalitat a
la garantia definitiva constituïda. Per al cobrament de la quantitat que, en el seu cas,
excedeixi de la consignada com a garantia definitiva, es recorrerà a la via de
constrenyiment.
e2. Reconèixer la potestat de l’Ajuntament per acordar i executar per sí mateix el
llançament en cas de no complir amb la obligació prevista a l’apartat anterior.

3.1. El pagament del preu del contracte es farà en diners.
3.2. El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i
concordants del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
la llei de contractes del sector públic, es de 20.866 euros (anys de contracte més anys
d’eventuals pròrrogues, IVA exclòs).
3.3. El pressupost màxim de la contractació es fixa en la quantitat de 10.433 euros
anuals sense IVA.

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

13/03/2018 Assessor Jurídic

3. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
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3.4. La despesa derivada d’aquest contracte s’aplicarà a la partida 103 920 21600 del
pressupost de la Corporació de l’any 2018 i a les partides que corresponguin dels
exercicis següents.
3.5. El preu restarà fixat definitivament d’acord amb l’oferta formulada per qui resulti
adjudicatària.
3.6. El pagament del preu es realitzarà per períodes mensuals dins el termini de 30
dies des de la data d’entrada de la factura corresponent al registre general de
l’Ajuntament.
3.7. D’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del
Sector Públic i l’article 34 de l’Ordenança municipal reguladora de l’administració
electrònica, la utilització del sistema de facturació electrònica serà obligatòria per a les
societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats
sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola, establiments permanents i
sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la
normativa tributaria, unions temporals d’empreses i agrupacions d’interès econòmic,
agrupació d’interès econòmic europeu, fons de pensions, fons de capital risc, fons
d’inversions, fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari,
fons de titulització hipotecària o fons de garantia de inversions, així com també les
persones físiques que hagin realitzat amb anterioritat qualsevol tràmit electrònic amb
l’Ajuntament, sense perjudici del que disposa l’article 18.3 de l’Ordenança.
La remissió de factures electròniques que tinguin com a destinatària l’Administració
municipal en l’àmbit de la contractació administrativa es realitzarà mitjançant el
lliurament de la factura electrònica amb els sistemes que l’Administració municipal posi
en funcionament.
El format de factura electrònica serà el determinat reglamentàriament en cada moment
3.8. Els preus del contracte no seran objecte de revisió.
3.9. L’oferta econòmica es presentarà segons el model establert a l’ANNEX 3
d’aquests plecs i no podrà superar l’import de licitació establert.

4.1 La durada del/de la contracte/concessió serà de 2 anys a comptar des de la data
de formalització del corresponent contracte administratiu.
4.2 De mutu acord, manifestat de manera expressa per ambdues parts, es podrà
prorrogar la vigència del contracte, anualment, fins a 2 anys més, sense que la
vigència total del contracte pugui excedir de 4 anys.

Enric Juyol Villagrasa
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4. DURADA DEL CONTRACTE/CONCESSIÓ
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5. REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT EN EL CONTRACTE
5.1. L’òrgan de contractació competent és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
L’Ametlla del Vallès, Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 l’Ametlla del Vallès (Barcelona),
de conformitat amb les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant decret de 23
de juny de 2015, i d’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional Segona del
TRLCSP.
5.2. La Mesa de contractació tindrà la següent composició:
- President/a titular: President/a àrea competent.
- President/a suplent: Un/a regidor/a.
- Vocals titulars: el/la regidor/a competent, el/la tècnic/a competent, l’interventor/a
de fons, el/la secretari/ària general, un/a assessor/a jurídic/a.
- Vocals suplents: un regidor/a, un/a tècnic/a competent en la matèria objecte del
contracte, una persona al servei de l’òrgan de contractació que tingui atribuïdes les
funcions relatives al control econòmic pressupostari, una persona al servei de
l’òrgan de contractació que tingui atribuïdes les funcions corresponents a
l’assessorament jurídic, un/a assessor/a jurídic.
- Secretària/aria titular i suplent: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament.
5.3. La persona responsable del contracte, als efectes de l’article 52 del TRLCSP, és
el Tècnic d’Informàtica.
5.4. L’òrgan responsable de l’execució del contracte i competent per tal de dictar tots
aquells actes administratius derivats de l’execució ordinària del contracte és la Junta
de Govern Local.

Enric Juyol Villagrasa
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6. SELECCIÓ DE LA CONTRACTISTA
6.1. TIPUS DE PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
Ateses les característiques del servei, i en virtut de l’ Art. 170, d (a on s’assenyala:
“Article 170. Supòsits generals.
En els termes que s’estableixen per a cada tipus de contracte en els articles
següents els contractes que subscriguin les administracions públiques es poden
adjudicar mitjançant procediment negociat en els casos següents:
(...)
d) Quan, per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la
protecció de drets d’exclusiva, el contracte només es pugui encomanar a un
empresari determinat.”
es consideraria com a procediment més adequat per a la seva adjudicació el
procediment NEGOCIAT, sense publicitat.
Així doncs, la forma d’adjudicació del contracte serà el procediment negociat sense
publicitat, en el qual l’adjudicació recaurà en el candidat justificadament elegit per
l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i
negociar les condicions del contracte amb un o diversos d’ells, d’acord amb l’article
169.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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No serà necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la concurrència, és a
dir, serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empresaris capacitats per a la
realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible.
La tramitació es farà de forma ORDINÀRIA.
6.2. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES:
Les empreses hauran d’acreditar els requisits de solvència econòmica i financera i
tècnica o professional de la forma següent:


Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora, en
els termes establerts a l’article 75 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic, mitjançant declaració responsable relativa a la xifra de negocis anual en
l’àmbit d’activitats d’explotació de negocis de restauració realitzades per
l’empresa en el curs dels tres últims exercicis. El volum anual de negocis del
millor exercici dels tres últims anys haurà de ser igual o superior a 17.250 euros



Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora, en els termes
establerts a l’article 78 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic,
mitjançant l’aportació d’una relació dels principals serveis o treballs realitzats
en els últims cinc anys que inclogui l’import, dates i el destinatari, públic o
privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats 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 o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent:
Entitat
adjudicatària

Data
adjudicació/
execució

Import
adjudicació

Aportació
de
certificat
o
documentació
acreditativa

Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens els efectes jurídics a la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic. Per acreditar la inscripció caldrà
presentar un certificat acreditatiu juntament amb una declaració responsable del
licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflexades en el corresponent

Enric Juyol Villagrasa
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Descripció
detallada
del
tipus de serveis
o treballs
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certificat no han experimentat cap variació. En el cas que el licitador no aporti el
certificat indicat però sí que aporti una declaració responsable en la que manifesti que
les circumstàncies reflexades en el corresponent certificat no han experimentat cap
variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la Mesa de contractació.
Tot i que l’empresa estigui inscrita al RELI, caldrà aportar tota aquella documentació
demanada en els apartats anteriors que no consti en l’esmentat registre.
També es podrà acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o
professional mitjançant la presentació del certificat emès per un Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades que acrediti la classificació del contractista en el
grup, subgrup i categoria següents (Annex XII del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas):
Grup: V

13/03/2018 Assessor Jurídic

6.3. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.
Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions en el Registre
General de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès (Ajuntament de l'Ametlla del Vallès,
Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 L'Ametlla del Vallès), durant l’horari que roman oberta
la Oficina d’Atenció al Ciutadà: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, i els dijous de 8
a 18 hores (excepte a l’estiu, que l’horari dels dijous serà també de 8 a 14 hores), en el
termini que s’indiqui en la invitació a participar.
Les proposicions també podran ser enviades per correu ordinari. En aquest cas els
licitadors hauran de justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de Correus
abans del darrer dia i hora en què finalitzi el termini indicat a l’escrit convidant a la
participació al procediment de licitació, i anunciar-la a l’òrgan de contractació,
mitjançant tèlex, telegrama, telefax (93 843 23 13), o correu electrònic
(ametlla@ametlla.cat), el mateix dia abans del darrer dia i hora en què finalitzi el
termini. Sense la concurrència d’ambdós requisits la proposició no serà admesa, si es
rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la finalització del termini.
L'enviament de l'anunci per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància
de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les
comunicacions i s'identifica fidedignament al remitent i al destinatari. En aquest
supòsit, es procedirà a l'obtenció de còpia impresa i al seu registre, que s'incorporarà a
l'expedient.
Transcorreguts deu dies naturals des de la data esmentada sense haver-se rebut la
proposició, aquesta no serà admesa.
6.4. SENSE CONTINGUT.
6.5. FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS.
Les empreses licitadores podran presentar la documentació inclosa en les seves
proposicions mitjançant document original o còpia o fotocòpia degudament
compulsada.

Enric Juyol Villagrasa
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La proposició serà subscrita per l’empresa licitadora i es presentarà en DOS SOBRES
TANCATS.
A cada sobre hi figurarà clarament, a més del nom de l’empresa licitadora, la
denominació del contracte objecte de licitació, l’adreça, telèfon i fax de contacte, una
adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i un número de mòbil.

SOBRE “A”
Dins del SOBRE A que portarà la menció següent: “SOBRE A. Documentació
administrativa
per
al
procediment
de
la
contractació
de
............................................ , presentada per l’empresa ......................”, que
contindrà la documentació que es detalla a continuació:
1) Declaració responsable, signada pel titular o pel legal representant en cas de
persones jurídiques, que inclogui tots els aspectes relacionats a l’Annex 1 del present
plec o Document Europeu Únic de Contractació, que es pot trobar a :
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es#
Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascun dels empresaris que la
componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar conforme l’apartat anterior, amb
acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior. També caldrà presentar el
document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb facultats
bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte, així com
indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, i la
participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió
temporal, cas de resultar adjudicataris, fins l’extinció del contracte, d’acord amb el
model que s’adjunta com a Annex 2.

13/03/2018 Assessor Jurídic

Els licitadors no podran presentar més d’una proposició ni podran formar part de cap
proposta d’unió temporal d’empreses si participen en el procediment licitatori
individualment.
2) Per tal de poder donar compliment a la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i especialment al
seu article 14 (a on s’estableix l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se a
través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol
tràmit d’un procediment administratiu) el licitador facilitarà una adreça de correu
electrònic, a efectes de comunicacions i notificacions amb l’Ajuntament. Les
comunicacions realitzades a l’esmentada adreça, s’entendran efectuades i notificades
a tots els efectes, sens perjudici de que l’Ajuntament pugui utilitzar altres mitjans
electrònics quan així s’estableixi.

SOBRE “C”

Enric Juyol Villagrasa
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Portarà la menció següent: " SOBRE C. Proposició econòmica i aspectes tècnics
de valoració objectiva del procediment per a la contractació de
................................................ , presentada per l’empresa .............................”, amb
Pàg. 10 de 22

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

7167a90719344ffc8deb5794b0283bb7001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ABSIS. EXP.: Sec
2017/145

la signatura de l’empresa licitadora o de la persona que la representi, que contindrà
l’oferta econòmica degudament signada pel licitador , que s’haurà d’ajustar al model
que s’adjunta com a Annex 4 a aquest plec, i els aspectes tècnics de valoració
subjectiva especificats a l’apartat a l’efecte d’aquests plecs.

6.6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.
6.6.1. Qualificació de les proposicions presentades
Un cop rebudes les proposicions la Mesa de contractació procedirà a la seva obertura
procedint a examinar i qualificar la documentació continguda en el SOBRE “A”, i
s’acordarà l’admissió de les empreses licitadores la documentació de les quals estigui
complerta i reuneixi els requisits exigits.
Si s’observessin mancances, defectes o errors materials subsanables en la
documentació presentada, es podrà concedir, si es creu convenient, un termini no
superior a tres dies hàbils perquè l’empresa licitadora esmeni l’error o deficiència. Si
en aquest termini no es procedeix a l’aportació del document requerit o no es subsana
la deficiència o error material la proposició presentada serà rebutjada per l’òrgan de
contractació.
Atenent el que disposa l’article 146.5 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei contractes del sector públic, el
moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència
exigits per contractar amb l’Administració serà el de finalització del termini de
presentació de proposicions.

6.6.3. Adjudicació del contracte
Mitjançant resolució de l’Alcaldia, es requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a
comptar des del dia següent a la recepció del requeriment, presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació perquè obtingui de forma
directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels mitjans que hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 53.2, i
d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els corresponents
certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
La documentació que ha d’aportar el licitador proposat com a adjudicatari, és la
següent:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.

Enric Juyol Villagrasa
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6.6.2. Aspectes Objecte de Negociació amb l’Empresa
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’econòmicament més avantatjosa
s’atendrà a diversos aspectes de negociació:
— Preu
— Qualitat
— Manteniment.
— Assistència tècnica

Pàg. 11 de 22

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

7167a90719344ffc8deb5794b0283bb7001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ABSIS. EXP.: Sec
2017/145

Enric Juyol Villagrasa

Signatura 1 de 1

13/03/2018 Assessor Jurídic

2) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresa licitadora i, en el
seu cas, la seva representació.
- Si es tracta d’empresari/ària individual:
 DNI o NIF de la persona.
 Acreditació documental, si és el cas, del nom comercial amb el qual opera
en el tràfic mercantil.
- Si es tracta de persones jurídiques (o quan l’empresa licitadora no actuï en nom
propi):
 DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.
 Escriptura pública de constitució i/o modificació de la societat o entitat o
document de constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no
sigui necessària legalment la seva formalització en document públic
degudament inscrites en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció
els hi sigui exigible.
En el document de constitució o modificació de la societat o entitat hauran de
constar el seu objecte social o els seus fins assenyalats en els seus respectius
estatuts o regles fundacionals relacionats directament amb l’objecte del
contracte.
 Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per
representar a la persona o entitat degudament inscrites en el corresponent
Registre quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora
que resulti adjudicatària del contracte - llevat que estigui inscrita al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la
Secretari/ària de la Corporació prèviament a la formalització del contracte, sens
perjudici de les responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la
validesa d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de
proposicions.
 Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascuna haurà d’acreditar la
seva personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats anteriorment.
Alhora en el cas de les unions temporals d’empreses s’haurà de presentar la
següent documentació:
- Document de designació de la persona que serà representant de l’esmentada
unió per exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte.
- Document degudament signat per totes les empreses que especifiqui els seus
noms i circumstàncies i la participació de cadascuna en la futura unió així com
que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de ser adjudicatàries del contracte.
 Si es tracta d’empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió
Europea, s’exigirà que de conformitat amb la legislació de l’Estat en que
estiguin establertes, estiguin habilitades per realitzar la prestació de què es
tracti.
Si aquesta legislació exigeix una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització per poder prestar el servei, hauran d’acreditar que
compleixen aquest requisit.
 Si es tracta d’empreses no espanyoles no comunitàries s’haurà d’aportar
tota la documentació que especifica l’article 72 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic.
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Les empreses licitadores no podran presentar més d’una proposició ni podran formar
part de cap proposta d’unió temporal d’empreses si participen en el concurs
individualment.
3) La documentació que justifiqui els requisits de solvència econòmica/financera
i tècnica/professional de l’empresa licitadora:
 Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT


Justificació de la solvència tècnica/professional de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT

Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens els efectes jurídics a la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (“RELI”), d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic.
Per acreditar la inscripció caldrà presentar un certificat acreditatiu juntament amb una
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies
reflexades en el corresponent certificat no han experimentat cap variació.
En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però sí que aporti una declaració
responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflexades en el corresponent
certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la Mesa
de contractació.
Tot i que l’empresa estigui inscrita al RELI, caldrà aportar tota aquella documentació
demanada en els apartats anteriors que no consti en l’esmentat registre.

5) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què consti
que el licitador es troba al corrent de les obligacions envers la seguretat social, de
conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
6) Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost,
referida a l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una
declaració responsable de no haver-se donat de baixa. En aquest cas, les empreses
hauran d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost
l’acreditació es farà constar mitjançant una declaració responsable del licitador.

Enric Juyol Villagrasa
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13/03/2018 Assessor Jurídic

4) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el licitador es
troba al corrent de les obligacions tributàries de conformitat amb el que disposa l’article
13 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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7) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu de la
inexistència de deutes tributaris amb la Corporació. L’incorporarà d’ofici el servei de
contractació de la Corporació.
8) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva indicada en
aquest plec a la Tresoreria Municipal. En aquest cas es donarà compliment al que
disposi la clàusula 9a d’aquest plec.
Si no es compleix adequadament el requeriment dins el termini establert, s’entendrà
que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas a requerir la
mateixa documentació l’empresa licitadora següent, seguint l’ordre en el que hagin
quedat classificades les ofertes.
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
S’adverteix als licitadors que en cas d’incórrer en falsedat en el moment d’efectuar la
Declaració Responsable, o al facilitar qualssevol altra dada relativa a la seva capacitat
o solvència, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de
comunicar la informació prevista en l’article 70.4 i 330 de dit text legal, es podrà incoar
el corresponent procediment de prohibició de contractar d’acord amb el que disposa la
normativa vigent en matèria de contractació
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació.
6.6.4. Notificació als candidats i licitadors i publicitat de l’adjudicació
L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà a les candidates o licitadores i,
simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament,
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ametlla.

Enric Juyol Villagrasa
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La notificació haurà de incloure, en tot cas, la informació necessària que permeti a
l’empresa licitadora exclosa o candidata descartada interposar recurs suficientment
fonamentat contra la decisió d’adjudicació. Serà d’aplicació a la motivació de
l’adjudicació l’excepció de confidencialitat continguda a l’article 153 del Reial DecretLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de
contractes del sector públic.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la
seva recepció per part de la destinatària. En particular, s’efectuarà a través de la
plataforma eNotum, per correu electrònic, a la direcció que les empreses licitadores o
candidates haguessin designat al presentar les seves proposicions en els termes
establerts a l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics. Tot i així, el termini per considerar rebutjada la
notificació, amb els efectes previstos a l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, serà de cinc dies.
En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’assenyalarà el termini en què
es podrà procedir a la formalització del contracte d’acord amb l’article 156.3 del Reial
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Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de contractes del sector públic.

8. GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatària a la Tresoreria de l’Ajuntament dins
els 10 dies hàbils següents a la data de recepció del requeriment de l’Alcaldia serà la
corresponent al 5% de: import d’adjudicació anual (IVA exclòs) multiplicat pels anys de
durada del contracte (excloses les eventuals pròrrogues).
L’esmentada garantia podrà constituir-se per qualsevol de les formes establertes a
l’article 96 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de contractes del sector públic.
Als efectes d’aquest procediment de contractació i per tal de facilitar a les persones
físiques la provisió dels mitjans necessaris per accedir al contingut de la notificació per
mitjans electrònics, s’aplica el que estableix l’article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i es preveu que transcorreguts 10 dies des que s’acrediti la constància de
la posada a disposició de les notificacions sense que s’accedeixi als seus continguts,
aquestes es consideraran rebutjades.

9. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb allò previst al Títol V del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, el
contracte que es formalitzi només podrà ser objecte de modificació quan s’hagi previst
en el plec o en l’anunci de licitació o en els casos i amb els límits establerts en l’article
107 del mateix Reial Decret.
Aquest contracte no podrà ser objecte de modificació atès que no es preveu.

Enric Juyol Villagrasa
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10. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
1. Cessió
L’adjudicatària només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del Reial Decret-Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, tenint en compte, a més, l’article 72.4.d) de la Directiva
2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer, sobre contractació
pública que considera com a modificació essencial la substitució del contractista per
causa diferent a la prevista en els plecs o la successió derivada d’una reestructuració
empresarial.
En aquest sentit, la cessió dels contractes únicament podrà tenir lloc com a modificació
del contracte, si així s’ha previst als plecs.
2. Subcontractació
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L’adjudicatària només podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte
mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els
requisits assenyalats a l’article 227 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

11. CLÀUSULES PENALS I RESPONSABILITATS
Els incompliments contractuals per part de la contractista derivats de l’incompliment de
les obligacions que aquest plec, el plec de prescripcions tècniques particulars i el
contracte administratiu preveuen es classificaran en lleus, greus i molt greus.
a) Incompliments lleus:
- Compliment defectuós per part de la contractista de les obligacions indicades en
aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars que l'incumbeixen.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia del 3% del pressupost del contracte.
b) Incompliments greus:
- Incompliment per part del contractista sense causa justificada, a judici de
l'Ajuntament, d'algunes de les obligacions indicades en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques particulars
- Reincidència en la comissió d’incompliments lleus ja penalitzats.
- Actuació professional deficient o contrària a les normativa sectorial vigent que
haguessin donat motiu a la imposició de sancions per la Generalitat de Catalunya o
per altres organismes competents.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia del 7% del pressupost del contracte.
c) Incompliments molt greus:
- Reincidència en la comissió d’incompliments greus ja penalitzats.
Els incompliments d’aquest tipus comportaran la imposició de penalitats per una
quantia del 10% del pressupost del contracte.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la
garantia definitiva, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.

12. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’extingirà per les següents causes:
a) Per compliment de la prestació del contracte.

Enric Juyol Villagrasa
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La imposició de penalitats correspon a l’òrgan de contractació, a proposta del
responsable del contracte i haurà de venir precedida per l’atorgament d’audiència al
contractista per un termini de 10 dies hàbils.
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b) Per la concurrència d’alguna de les causes de resolució del contracte previstes
als articles 223 i 308 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
La resolució del contracte s’haurà de declarar per l’òrgan de contractació, amb prèvia
audiència al contractista per termini de 10 dies hàbils.

13. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

Qualsevol canvi normatiu que es produeixi referit a les disposicions citades s’entendrà
automàticament aplicable a aquest contracte.
Si amb motiu de l'aplicació d'aquest contracte sorgissin desavinences entre
l'Ajuntament i la contractista, una vegada esgotada la via administrativa, se sotmetran
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciós administrativa de Barcelona, amb
expressa renúncia de la contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.
El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels
documents annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota
classe promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en execució d’allò
pactat, no eximirà la contractista de l’obligació del seu compliment.

Enric Juyol Villagrasa
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La normativa aplicable al contracte objecte d’aquest plec és la següent:
a) El present plec de clàusules administratives particulars.
b) El plec de prescripcions tècniques particulars.
c) El Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei de contractes del sector públic.
d) La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública,
quan als preceptes que siguin d’aplicació directa.
e) El Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016,
pel qual s’estableix el formulari normalitzat del Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC).
f) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local.
g) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
h) El Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, que aprovà el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
i) El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel què es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
j) El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel què s’aprova el reglament de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
k) El Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes del Reglament general de la llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
l) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
m) Subsidiàriament, els preceptes del dret privat en matèria d'obligacions i de
contractes.

Pàg. 17 de 22

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

7167a90719344ffc8deb5794b0283bb7001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ABSIS. EXP.: Sec
2017/145

14. CUSTODIA I RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ
D’acord amb les disposicions establertes a l’article 87.4 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, les proposicions presentades, tant aquelles declarades
admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran
arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis
per a la interposició dels recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat,
la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les
empreses licitadores.

Enric Juyol Villagrasa
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En cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, i d’acord amb la Resolució de la
Comissió Nacional d’Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya , de
data 11 de juliol de 2006, respecte de la documentació que s’adjunta amb contractes
administratius pels licitadors que no resultin adjudicataris, aquest Ajuntament procedirà
a la destrucció total de la documentació aportada pels licitadors no adjudicataris
transcorregut UN ANY del termini de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la
resolució.
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (PELS CASOS DE
SUBSTITUCIÓ INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS
REQUISITS PREVIS PER LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIÓ RESPONSABLE)

13/03/2018 Assessor Jurídic

Qui sotasigna, el/la senyor/a ...........................................................................................,
amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal
de la persona física/jurídica
..........................................................................................................., amb NIF núm.
................................., amb la següent adreça de correu electrònic (@)
...................................................................... i als efectes de licitar en el procediment
d'adjudicació de ..........................................................................................., núm.
expedient ........................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1
 Que està facultat/ada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat
d’obrar i compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional requerida i en la forma establerta en aquests plecs. En aquest
sentit em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment
d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.
 Què l’activitat que desenvolupa l’entitat i que consta com a objecte social als
seus
estatuts
o
regles
fundacionals
és
la
següent...........................................................
 Que està facultat/da per contractar amb l’Administració, atès que, tenint
capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies
assenyalades en l’article 60 del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic.
 Que compleix els requisits de solvència econòmica i tècnica exigits a la
clàusula 6 punt 2 del present plec de clàusules administratives.
 Que compleix la condició establerta en l’article 42 del Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 Que el sotasignat/els Òrgans de Govern i els administradors d’aquesta societat,
no es troben en cap dels supòsits establerts a :
 la Llei 12/1995, d´11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del Govern de
la Nació i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
 la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis
de les Administracions Públiques i no es tracta de càrrecs electius regulats a la
llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral general.
 Què no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats
Econòmiques
(IAE)
i
que
hi
figura
inscrit/a
en
l’epígraf/s
..................................................

Enric Juyol Villagrasa
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1En

cas d’unió temporal d’empreses (UTE): El sobre “A” ha de contenir la declaración responsable de
cadascuna de les empreses que hi formen part.
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 Què Sí / No es troba en un supòsit d’exempció de pagament de l’IAE legalment
previst.
 Què Sí / No es troba en un supòsit d’exempció de pagament de l’IVA legalment
previst.
 Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i que no té deutes amb l’Ajuntament.
 Que dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció
de riscos laborals.
 Que la garantia definitiva, en cas de resultar adjudicatari, la constituirà:
- mitjançant la modalitat de retenció del preu
o,
- davant la Tresoreria de l’Ajuntament, en les formes indicades al plec.
 Que la informació i documents aportats en tos els sobres són de contingut
absolutament cert.
 Que declaro que conec i accepto que en cas d’haver incorregut en falsedat a
l’efectuar la declaració responsable que es refereix els articles 146.1 c) i 60.1
e) del Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de contractes del sector públic, o al facilitar qualssevol altra
dada relativa a la seva capacitat o solvència, o haver incomplert, per causa que
li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació prevista en l’article 70.4
i 330 de dit text legal, es podrà incoar el corresponent procediment de
prohibició de contractar d’acord amb el que disposa la normativa vigent en
matèria de contractació
------------------------------------------------------------------------------------Per empreses de més de 50 treballadors: 2
 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre
particular de treballadors amb discapacitat ......... i el percentatge que
representen aquests últims respecte la plantilla global és del ........... o,
 Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes
següents:
-......................................
-......................................
Per empreses de menys de 50 treballadors: 3
 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre
particular de treballadors discapacitats......... i el percentatge que representen
aquests últims respecte la plantilla global és del ...........
------------------------------------------------------------------------------------Per a empreses que conformen grup empresarial
 Què l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i
que
l’empresa/les
empreses
del
mateix
grup
(nom
de
les
empreses)............................ es presenta/en també a la present licitació.
------------------------------------------------------------------------------------Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
 Què accepta la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,

Enric Juyol Villagrasa
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3 Als

efectes de poder aplicar la clàusula de desempat, haurà d’acreditar tenir a la seva plantilla de un
nombre de treballadors/res amb discapacitat superior al 20%
2 Vide nota 3
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puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
------------------------------------------------------------------------------------Per a Centres especials de treball, per empreses d’inserció Socio-laboral o per
entitats d’inserció socio-laboral:
 Que està inscrita en el Registre corresponent.
 Que
té
capacitat
suficient
per
representar
a
l’empresa/entitat
............................................................. d’acord amb:
L’escriptura d’apoderament / de constitució / de nomenament
d’administrador atorgada en data ............................. davant el notari
.................................................................... amb el núm.......................
del seu protocol;
L’acta de l’assemblea / junta de data ..................
 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre
particular de treballadors amb discapacitat / en procés d’inserció......... i el
percentatge que representen aquests últims respecte la plantilla global és del
...........
 Què l’objecte social de l’empresa és ..................................
 Que el número de treballadors fixes son ..................
*A efectes també d’aplicar la clàusula de desempat s’hauran d’omplir les dades
referides al nombre global de treballadors en procés d’inserció i el número de
treballadors fixes.
------------------------------------------------------------------------------------ Que, en cas de resultar adjudicatària d’aquesta licitació, es compromet
davant l’Ajuntament a presentar la documentació que li sigui requerida, en el
termini de 10 dies, per tal d’acreditar els extrems declarats responsablement.
 Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i
la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20.......
Signatura de la persona que declara i segell de l’entitat

El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm.
.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb
DNI núm. ..................... en representació l’empresa
................................................................... amb NIF núm. ...................................;
DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte ........................................................................., exp. núm. ............, amb el
següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................1

Enric Juyol Villagrasa
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13/03/2018 Assessor Jurídic
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b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE, fins a la finalització del
contracte, mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a
............................................................................
amb
DNI
núm.
..............................
d)
Que
la
denominació
de
la
UTE
a
constituir
és
................................................................ ; i el domicili per a les notificacions és
.................................................................... núm. telèfon .........................; núm. de fax
................................;
adreça
de
correu
electrònic
(@)
................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20...
Nom de l’empresa que es representa i signatura de cadascun dels representants de
les diferents empreses i segell de les empreses.
ANNEX 3. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En/Na......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi, (o en
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm. .........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació de .........................................................................................................,
es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de clàusules administratives
i prescripcions tècniques particulars per la quantitat de ……….………………..
EUROS/ANY, més ..................... euros en concepte d’IVA.
(Les quantitats hauran d'expressar-se en lletres i xifres).

Enric Juyol Villagrasa
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(Lloc, data i signatura de l’empresa licitadora).
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a te i e t i suport

CATÀLEG DE SERVEIS
En la descripció del manteniment inclòs en la present proposta anem a contemplar els serveis
en els següents àmbits:


Manteniment de les aplicacions



Servei d'Atenció Client

Manteniment de les aplicacions
IINCLOU ELS SEGÜENTS SERVEIS:


Adaptació de canvis legals (manteniment adaptatiu): Elaboració de noves versions
dels productes d'ABSIS, com a conseqüència de la modificació dels programes i els
seus mòduls per adaptar-los a les exigències legals.



Millores en les aplicacions (manteniment evolutiu): Incorporació de les millores que
es realitzin als programes, ja sigui per iniciativa d'ABSIS o per suggeriments del
Clients.



Resolució d'errors (manteniment correctiu): Correcció d'errors que impedeixin el
correcte funcionament de les aplicacions contractades.



Manteniment i suport programari ABSIS

Servei de

Servei de descàrrega i actualització de versions: El servei de manteniment permet
disposar de l'última versió de cada aplicatiu. Per a això ha de registrar-se en la web
d'usuaris –accés protegit- i seguir les instruccions per descarregar l'última versió. A
més podrà sol·licitar, sense càrrec, l'enviament en suport compatible.

La políti a ge e al d’AB“I“ s la de dist i ui , o
dels seus p odu tes al lla g d’u a .
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Suport a usuaris
SUPORT A USUARIS (ATENCIÓ CLIENT) INCLOU ELS SEGÜENTS SERVEIS:
Servei d'atenció telefònica: Servei d'atenció telefònica que permet al client disposar
de tècnics especialistes en cada producte per donar una resposta ràpida i efectiva
sobre l'operativa del producte amb un temps de resposta màxim de 4 hores
laborables.
El nostre servei telefònic està disponible tots els dies laborables, excepte festius
nacionals i causes de força major, en el següent horari: de dilluns a divendres de
8:30 a 18:00.


Servei de correu electrònic: Utilització de les eines de correu electrònic com a via de
comunicació entre ABSIS i els seus clients en la resolució d'incidències o consultes
d'operativa.



En cas necessari, assistència presencial. En aquelles situacions en els quals la
reproducció de les incidències o l'anàlisi no tingués més alternativa que fer-la in situ.

MODEL DE GESTIÓ DEL SERVEI
El model de relació està basat en estàndards ITIL i està format per tres elements:.
1. El procediment d'actuació:

Ajuntament de L’A etlla del Vall s
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Estat
II
Estat
III
Estat
IV
Estat
V
Estat
VI

•Registre i diagnosis de sol·licitud
•Primera resposta: Estudi de la sol·licitud per determinar el procés de resolució
i co u icació a l’usuari del resultat
•Assignació de la sol·licitud: Assignar la sol·licitud al tècnic més adequat per a
resoldre-la.
•Resolució de la sol·licitud: Realitzar les accions necessàries per resoldre la
sol·licitud en els terminis establerts segons la prioritat de la mateixa.
•Seguiment: Garantir l’a o pli e t dels terminis establerts per a la resolució
de problemes i peticions del servei.
•Comunicació i tancament de la sol·licitud: Garantir la resolució de la
sol·li itud. Ga a ti el o ei e e t a l’usuari del tancament de la seva petició.

2. El model de priorització:
No es pot o ti ua a
l’e plota i de l’apli a i a
i pa te egatiu pe a l’Aju ta e t o la i atge del
mateix.

Prioritat 1

Alta

Prioritat 2

l’e plota i de pa t de
Mitjana No es pot o ti ua a
l’apli a i , ope a t a
li ita io s i po ta ts i ea t
una sobrecàrrega de treball addicional als usuaris
afectats.

Prioritat 3

Baixa

Ajuntament de L’A etlla del Vall s
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ni sobre el negoci. L’apli a i ope a total e t se se
limitacions
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Eina de Ticketing pel reporti i Gestió d'Incidències

A uesta ei a està asada e la solu i de “e vi eTo i
http://www.servicetonic.es) i
disposa d'un tractament complet de tot el cicle de reporti i gestió de peticions (incidències i
consultes).

Les principals característiques són les següents:


Accés dels clients a la creació i consulta de l'estat de les peticions



Creació de tiquets automàticament a partir dels e-mails de clients.



Integració de respostes rebudes des de l'historial del tiquet.



Gestió alineada amb els nivells de servei predefinits.



Alineat amb la metodologia ITIL.

Manteniment i suport programari ABSIS

Tot el tractament de suport a usuaris, tant si entra pel canal telefònic com per email, es
realitza seguint el model de relació descrit en el punt anterior i utilitzant el suport de l'eina de
Ti keti g d'AB“I“.
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Exemple de tiquet del nostre servei d'atenció a usuaris
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El Servei de Suport i Atenció Clients té una gestió basada en el mesurament de la Qualitat
Percebuda (mitjançant realització d'enquestes de satisfacció dels clients) i la Qualitat Objectiva
itja ça t el segui e t del o pli e t dels “LA’s :

Manteniment i suport programari ABSIS

GESTIÓ DE LA QUALITAT DEL SERVEI
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Exemple d'Informe de Seguiment de la Qualitat del Servei

Amb periodicitat anual, ABSIS realitza un informe de seguiment de la qualitat del servei, que
posa a la disposició dels seus clients.

EINES COL·LABORATIVES
Complementant els canals de comunicació que posem a la disposició dels nostres clients,
comptem amb les següents eines col·laboratives que agiliten els temps i la qualitat dels serveis
prestats:

Ajuntament de L’A etlla del Vall s

Teleassistència
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És un servei per al diagnòstic i solució de problemes mitjançant un sistema d'intervenció
remota dels consultors d'ABSIS en els equips del client amb un plataforma tecnològic d'atenció
virtual on-line.
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Accés al servei de teleassistència des de la Web d'Usuaris d'ABSIS

Manuals i documentació on-line
Posem a disposició dels nostres clients la documentació necessària per a l'ús eficient de les
solucions contractades.
En la Web d'Usuaris existeix un apartat amb el repositori actualitzat de la documentació
general.
Addicionalment, cada nova versió de producte, s'acompanya d'un document que inclou totes
les novetats, noves funcionalitats i el llistat d'incidències de manteniment correctiu que han
estat resoltes en la nova versió.

Ajuntament de L’A etlla del Vall s
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Accés al servei de documentació on line de cadascuna de les famílies de productes des de la Web d'Usuaris

Transferència de documents
Per facilitar la gestió de documents de gran grandària, necessaris en algunes ocasions durant la
resolució de peticions de clients (consultes o incidències), posem a la seva disposició una eina
de file transfer idada WeTransfer.
Aquesta eina és igualment accessible des de la nostra Web d'Usuaris:

Exemple de pantalla de descàrrega de weTransfer del nostre manual d'usuari de l'eina

Ajuntament de L’A etlla del Vall s
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Actualització de la Infraestructura de Sistemes

Manteniment i suport programari ABSIS

Aquesta eina és un qüestionari que posem permanent a la disposició dels clients perquè ens
mantinguin informats dels canvis que han realitzant en la seva infraestructura de sistemes, de
manera que puguem realitzar un servei més adequat.

Pantalla d'entrada al qüestionari sobre la infraestructura de sistemes des de la Web d'Usuaris

Pla anual de Formacions Continuades
Les Formacions Continuades Presencials anuals estan basades en la mateixa metodologia
d'execució que les dels projectes, però amb una filosofia que pretén:


Actualitzar el coneixement dels usuaris a les novetats incorporades en l'aplicació
durant l'últim exercici



Estendre les millors pràctiques de l'aplicació que, al llarg del temps, s'identifiquen
des del nostre serveis d'Atenció Clients



Reunir a usuaris de diferents llocs per promoure l'intercanvi d'impressions

Ajuntament de L’A etlla del Vall s
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Webinars

Manteniment i suport programari ABSIS

Carta de comunicació a les Formacions Continuades per al Gestor d'Expedients a Alacant en 2013

Les Formacions Continuades On-line tenen com a objectiu complementar les presencials en
dos aspectes:


Des d'un punt de vista geogràfic són accessibles a tots els clients i evita grans
desplaçaments als clients més dispersos



Des del punt de vista dels continguts de la formació, permet impartir sessions més
curtes i focalitzades en matèries concretes.

Manual d'utilització de l'eina Webinar que es distribueix als clients

Ajuntament de L’A etlla del Vall s
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Web d'usuaris

Aquesta Web, té accés des de la web corporativa www.absis.es

Pantalla d'inici de la nostra Web d'Usuaris

Manteniment i suport programari ABSIS

L'eina col·laborativa que aglutina la majoria de les esmentades en els apartats anteriors és la
Web d'Usuaris, creada amb l'objectiu de convertir-se al portal col·laboratiu amb el nostre
clients.
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Perquè en prengueu coneixement, lliurem una guia completa d'utilització:

Exemple d'operativa d'Alta en la Guia d'Utilització de la Web d'Usuaris

Programes i mòduls inclosos
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Registre E/S web
Gestor expedients web
Acords i Resolucions web amb signatura
e-Construye
e-Plataforma
e-Atiende
Firm@
ABSArxiu
Connector AOC-eNOTUM
Connector AOC – Mux
Connector expedients amb GIA
Seu Electrònica
ABS Install –INS-W-2
Gestor documental Alfresco
WK- Repositori

L’e p esa AB“ INFORMÀTICA ha d’ofe i el a te i e t de les següe ts apli a io s. Els
serveis per implantar les mateixes es valoraran en el moment de implementar-les i no estan
incloses en aquest contracte.














Modulo de firma manuscrita electrònica
Gesto d’i s ip io s
Co e to a
Via O e ta pe des a ega de do u e ts a l’e pedie t
Catàleg de tràmits e-Tram en local
Carpeta ciutadana en local no a e-tram
Connector al Perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya
Connector amb e-Tauler
Gesto d’e pedie t “i plifi a i oves ve sio s de alt es
duls
Co pli e t a
l’EN“
Co pli e t a
l’ENI
Accedir a la carpeta ciutadana i tràmits mitjançant VALID
Connector amb i-Arxiu
Permetre el registre interadministratiu (DIR3) directament des del registre
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L’Aju ta e t de l’A etlla del Vall s disposa dels següe ts apli atius /
duls de l’e p esa
ABS INFORMATICA SL i que tots ells formen part del manteniment a contractar:
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Descripció

Import

Ajuntament de L'Ametlla del valles
Manteniment i suport ejercici 2018-21
Servei de manteniment i suport per les solucions instal·lades a
l'Ajuntament de les següents àrees



Els i po ts de
estatal.

41.732,00

Total

41.732,00

21% I.V.A.

8.763,72

TOTAL MANTENIMENT I SUPORT ANUAL

50.495,72

a te i e t i supo t esta pe de ts d’apli a l’i

e e t de l’IPC

Manteniment i suport programari ABSIS

Oferta eco ò ica
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CONDICIONS GENERALS


Durant la durada del present contracte i els dos anys posteriors transcorreguts a la
finalització del mateix, el CLIENT es compromet a no contractar o fer treballar
directament o per tercers, a cap membre del pe so al d’AB“I“. Ta
està p ohi ida
tota remuneració oculta.



ABSIS està autoritzada a incloure la raó social del CLIENT en la seva llista de
referències relatives a les obres o serveis objecte d'aquesta oferta.



Les dues parts reconeixen que el correu electrònic és un mig més per a la
comunicació de qualsevol document o esdeveniment relacionat amb aquesta oferta.

Manteniment i suport programari ABSIS

Co dicio s de l’oferta

COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT
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ABSIS d'acord amb allò disposat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, Llei 13/1999, de 15 de Desembre, es compromet a:


Guardar, amb caràcter indefinit, la màxima reserva i secret sobre la informació
classificada com confidencial, considerant-se com a tal qualsevol informació o dada al
qual ABSIS accedeixi en virtut del contracte de prestació de serveis que entre les parts
se celebri.



A utilitzar les dades personals del Client, així com totes aquells que aquest faciliti en
el marc del corresponent contracte de prestació de serveis, a l'objecte exclusiu del
compliment de les obligacions que es contreguin com a conseqüència d'aquest, no
destinant-la a cap altra finalitat no consentida pel Client.



A informar al seu personal, col·laboradors interns u externs les obligacions de
confidencialitat a les quals ABSIS s'obliga en virtut del contracte de prestació de
serveis que s'atorgui entre les parts.



A observar i/o adoptar les mesures de seguretat que resultin necessàries, d'acord
amb la legalitat vigent en cada moment, per assegurar la confidencialitat de la
informació i, en particular, de les dades personals als quals ABSIS pugui tenir accés
per al compliment de les prestacions a les quals s'obliga enfront del Client.

Ajuntament de L’A etlla del Vall s

A no divulgar, publicar, o posar a disposició de tercers la citada informació
confidencial sense el previ consentiment de la seva entitat.



A destruir o tornar les dades cedides pel client una vegada finalitzada la vigència del
corresponent contracte de prestació de serveis que s'atorgui entre les parts, de la
mateixa manera que qualsevol suport o document que consti alguna dada de caràcter
personal objecte de tractament.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
Facturació


A l’i i i de ada pe íode

Pagament


Els pagaments es realitzaran a 30 dies data factura (article 3r de la Llei 15/2010),
mitjançant rebut domiciliat.

Manteniment i suport programari ABSIS
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Lí it de l’ofe ta
La validesa d'aquesta oferta és de dos mesos. Passat aquest període els terminis, els preus i
condicions poden variar sense previ avís.

Ajuntament de L’A etlla del Vall s

ABSIS
A/a. Dep. Comercial
Telf. 902.210.099
Fax. 901.022.783

Senyors,
D’a o d a
l’ofe ta de data 9 d’Març de 2018, que acceptem, preguem procedeixin al subministrament
dels serveis relacionats a continuació:
Descripció

Import

Ajuntament de L'Ametlla del valles
Manteniment i suport ejercici 2018-21
41.732,00

Total

41.732,00

21% I.V.A.

8.763,72

TOTAL MANTENIMENT I SUPORT ANUAL

50.495,72

FULL DE COMANDA

Servei de manteniment i suport per les solucions instal·lades a
l'Ajuntament de les següents àrees

Condicions de facturació
 A l'inici de cada període
Condicions de pagament
 Els pagaments es realitzaran a 30 dies data factura (article 3r de la Llei 15/2010), mitjançant REBUT DOMICILIAT.
Dades
Bancàries

Banc

Sucursal

D.C.

Número de compte

Venciment

E S

CONFORME,
Signat: (Nom, càrrec i segell)

Veure condicions generals al dors

Data:

Partida

pressupostària:

Condicions generals


La validesa d’a uesta ofe ta s de dos mesos. Passat aquest període, els preus i condicions poden variar sense previ avís.



Els terminis pels serveis seran vàlids sempre que a ABSIS se li hagin proporcionat les facilitats necessàries per dur a terme la seva
tasca i no hi hagin canvis en les dades de partida o qualsevol altra retràs imputable al CLIENT.



EL CLIENT designarà, d'e t e el seu pe so al, u espo sa le de p oje te ue se à l’e a egat de la di e i i o t ol del p oje te,
validació de resultats i vist-i-plau de les realitzacions, en contacte continu amb el responsable d'ABSIS, sent aquesta persona la
interlocutora única i responsable per part del CLIENT en les relacions amb el personal d'ABSIS.



Durant la durada del present contracte i els dos anys posteriors transcorreguts a la finalització del mateix, el CLIENT es compromet
a no contractar o fer treballar directament o per tercers, a cap membre del personal d'ABSIS. També està prohibida tota
remuneració oculta.



La propietat patrimonial de les aplicacions informàtiques que ABSIS realitzi en el marc de la present oferta son propietat del
CLIENT. La propietat intel·lectual de les realitzacions correspondrà a ABSIS, qui podrà utilitzar-les amb posterioritat i citar-les en les
seves referències comercials.



ABSIS està autoritzat a incloure la raó social del CLIENT en la seva llista de referències relatives a les obres o serveis objectes
d’a uesta ofe ta.



Les sessions es realitzaran rigorosament segons el calendari establert, no poden ajornar (al marge del calendari) sessions ja
programades. Les sessions que, de mutu acord, quedin pendents tindran una vigència de 6 mesos a partir de la data prevista de
ealitza i . U op supe at a uest pe íode se se have estat o vo ades, a uestes sessio s s’a ul·la a , e as d’esta i te essats
a realitzar-les s’hau a de sol•li ita sota u a ova o t a ta i .



Anul·lació de sessions: Sessions anul·lades pel CLIENT amb el tècnic consultor a casa del client seran abonades al 100%. Sessions
a ul·lades a
t es dies d’a tela i pel CLIENT s’a o a a les despeses.



El import del servei es revisarà anualment per adequar-lo a l’í de del ost de la vida, comprometent-se ABSIS a facilitar al nou
p eu al CLIENT, pe es it i a
15 dies d’a tela i a la data de la seva e t ada e vigo .



Ambdues parts reconeixen que el correu electrònic és un mitjà més per la comunicació de qualsevol document o esdeveniment
relacionat amb aquesta oferta.



ABSIS de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei 13/1999, de 15 de desembre, es
compromet a:
o

Guardar, amb caràcter indefinit, la màxima reserva i secret sobre la informació qualificada com confidencial, considerant
com a tal qualsevol informació o dada a la que ABSIS accedeixi en qualitat del contracte de prestació de serveis que
entre les parts es realitzi.

o

A utilitzar les dades personals del CLIENT, així com totes aquelles que aquest faciliti en el marc del corresponent
o t a te de p esta i de se veis, a l’o je te e lusiu del o pli e t de les o liga io s ue es o ti gui o a
conseqüència del mateix, no destinant-les a cap altre finalitat no consentida pel CLIENT.

o

A informar al seu personal, col·laboradors interns o externes de les obligacions de confidencialitat a les que ABSIS
s’o liga e vi tut del o t a te de p esta i de se veis ue s'ato ga e t e les pa ts.

o

A observar i/o adoptar les mesures de seguretat que resultin necessàries, de conformitat amb la legalitat vigent en cada
moment, per assegurar la confidencialitat de la informació i, en particular, de les dades personals a les que ABSIS pot
te i a s pe el o pli e t de les p esta io s a les ue s’o liga davant el CLIENT.

o

A no divulgar, publicar, o posar a disposició de tercers la citada informació confidencial sense el previ consentiment del
CLIENT.

o

A destruir o retornar les dades cedides pel CLIENT un cop finalitzada la vigència del corresponent contracte de prestació
de serveis que s'atorga entre les parts, així com qualsevol suport o document en que consti alguna dada de caràcter
personal objecte del tractament.

CONFORME,
Signat: (Nom, càrrec i segell)

Data:

Partida pressupostària:

ABS Informàtica, S.L.

C/ Àlaba, 140-144
Planta 3. P.3
08018 Barcelona

San Engracia, 151
Planta 7, Ofic. 1
28003 Madrid

T. 902 210 099
F. 901 022 783

T. 915 352 478
F. 901 022 783

abs@absis.es

abscentro@absis.es

AbsisDeleg:
Lleida / Valencia
A Coruña / Sevilla
Tarragona / Girona

www.absis.cat

