CONTRACTE ADMINISTRATIU

D'una banda, el Molt Il·lustre Sr. CARLES PELLICER PUNYED, Alcalde de Reus, assistit
en aquest acte pel Secretari General de la Corporació, Sr. JAUME RENYER I ALIMBAU
en la seva qualitat de fedatari públic, a l’empara del que disposa l’article 3.2.i) del RD
128/2018, de 16 de març.
I de l'altra la Sra. SONIA LOZANO TIRADO, major d'edat, amb DNI número
47615592A i la Sra. MIRIAM URQUIZAR SOLER amb DNI 77318672D.
INTERVENEN
El Sr. Carles Pellicer Punyed, en nom i representació de l'Excm. AJUNTAMENT DE
REUS.
La Sra. Sonia Lozano Tirado i la Sra. Miriam Urquizar Soler, en nom, representació de
l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,SA, constituïda per temps
indefinit, mitjançant escriptura del dia 1 d´octubre de l’any 1988, autoritzada pel
notari de Madrid, Sr. José M Arriola Arana, amb protocol nº 4350. Inscrita al Registre
Mercantil de Vizcaya, al tom 1942, llibre 1428, secció 3ª foli 89, fulla 50, inscripció
6085. NIF A48265169, amb domicili social Plaça de San Nicolás,núm 4, 48005 Bilbao.
Les seves facultats resulten dels poders mancomunats atorgats davant del notari de
Madrid, Sr. Rodrigo Tena Arregui i Juan José de Palacio Rodriguez, en data 04/03/2021
i 25/09/2018 i número de protocol 872 i 3.577, respectivament.
Ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat,

MANIFESTEN
I.- OBJECTE. Que l’objecte és el subministrament, mitjançant arrendament i suport
tècnic de manteniment durant 5 anys, de la infraestructura TIC de la corporació
municipal distribuïda en els Centres de Processament de Dades (CPD) interconnectats
amb fibra òptica fosca.
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Els 2 CPDs principals hauran de treballar en mode actiu-actiu amb pèrdua de dades
(RPO) i temps de recuperació (RTO) igual a zero (RPO=0 i RTO=0).
La infraestructura TIC bàsica ha de constar necessàriament de:
 Els servidors de computació virtual.
 El programari de virtualització (hipervisor) i la seva gestió.
 El sistema d’emmagatzemament principal per allotjar les VMs, base de dades
d’Oracle i fitxers.
 El programari antimalware per l’anàlisi en temps reals dels fitxers que s’escriguin en el sistema de fitxers d’emmagatzemament principal.
 El sistema d’emmagatzemament secundari per a còpies de seguretat i arxivat
de fitxers (dades fredes).
 El programari Microsoft Windows Server DataCenter per tots els servidors de
la solució de virtualització.
 El programari Oracle Database Standard per a tots els servidors de la solució
de virtualització llicenciats pels cores disponibles i usuaris il·limitats.
 L’electrònica de xarxa de comunicacions, nova o ampliació de l’actual, per a
proporcionar la connectivitat de la proposta.
 El programari orquestrador de còpies de seguretat.
 La instal·lació i configuració del subministrament.
 La migració dels fitxers i d’un conjunt reduït de les VMs existents al nou entorn.
 La migració de les còpies històriques de seguretat.
 La migració i actualització d’Oracle a la darrera versió.
 Elaboració i posada en funcionament d’una política de còpies de seguretat
integral i el corresponent pla detallat de recuperació davant desastres de
l’entorn proposat.
 Suport i manteniment 24x7 durant tota la durada del contracte d’arrendament pel subministrament crític proposat i de bossa d’hores de suport tècnic
addicional per tècnics de sistemes sènior certificats en la infraestructura implantada.
 Formació al personal informàtic de l’Ajuntament de Reus sobre els elements
oferts.
En tot cas, s’haurà de prestar de conformitat amb el Plec de clàusules administratives
i tècniques particulars aprovats per acord de la Junta de Govern Local del dia 26 de
novembre de l’any 2021.
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Es tracta d’una contractació conjunta, a l’empara de l’article 31 de la LCSP, en la qual
hi participen l’Ajuntament de Reus, l’Institut Municipal de Formació i Empresa, Reus
Mobilitat i Serveis SA, Reus Serveis Municipals SA – Div. Aigües, l’Institut Municipal
Reus Cultura, Reus Desenvolupament Econòmic SA, Reus Esport i Lleure SA, Reus
Serveis Municipals SA – Div. Funerària, l’Agència Reus Promoció, el Consorci Teatre
Fortuny, Reus Transport Públic SA, Reus Serveis Municipals SA – Div. Central i el
Consorci Teatre Bartrina. L’Ajuntament de Reus adjudica i formalitza el contracte
administratiu.
II.- PROCEDIMENT CONTRACTUAL. Que aquesta licitació s’ha realitzat mitjançant
procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris
d’adjudicació, a l'empara dels articles 22, 131, 156 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
III.- FINANÇAMENT. Que existeix consignació en el pressupost municipal, per
atendre aquesta obligació contractual, a l’empara de l’article 116 de la LCSP.
IV.- REQUERIMENT PREVI. Que a la vista de la proposta d’adjudicació feta per la
mesa de contractació del dia 11 de febrer de l’any 2022, per Decret número
2022003209 de l’Alcalde del dia 15 de febrer de l’any 2022 i del Decret número
2022003607 de data 18 de febrer de 2022, de rectificació de l’anterior, es va fer el
requeriment previ a l'empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A per tal
que presentés la documentació que disposa la clàusula quinzena del plec de
clàusules administratives i tècniques particulars i constituís una garantia definitiva
equivalent al 5% del preu ofert corresponent a la durada inicial del contracte
(758.090,40 IVA exclòs), per un import de 37.904,52 euros.
V.- ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PER A CONTRACTAR. Que l'empresa licitadora ha
presentat la documentació requerida, la qual acredita la personalitat, capacitat i
solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a contractar assenyalada
a la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives i tècniques particulars i ha
dipositat que la garantia definitiva.
VI.- ADJUDICACIÓ. Que per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de
2022 es va adjudicar a l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A el
contracte del subministrament, mitjançant arrendament i suport tècnic, de la
infraestructura TIC de la corporació municipal distribuïda en els centres de
processament de dades (CPD) i interconnectats amb fibra òptica fosca, d’acord amb
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les característiques tècniques i els imports econòmics, IVA exclòs, que seguidament
es detallen, contemplats a la seva oferta del dia 30 de desembre de l’any 2021.
VII.- GARANTIA. Que d’acord amb la carta de pagament de data 1 de març de l’any
2022, l’adjudicatari ha dipositat la garantia definitiva per un import de 37.904,52
euros. No s’estableix termini de garantia.
I convenint ambdues parts, a l’empara de l’article 153 del LCSP, formalitzen el present
contracte en aquest document administratiu, per la qual cosa,

PACTEN
PRIMER.- La Sra. Sonia Lozano Tirado i la Sra. Miriam Urquizar Soler en nom de
l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A s’obliga al subministrament,
mitjançant arrendament i suport tècnic, de la infraestructura TIC de la corporació
municipal distribuïda en els centres de processament de dades (CPD) i
interconnectats amb fibra òptica fosca, d’acord amb les característiques tècniques i
els imports econòmics, IVA exclòs, que seguidament es detallen, contemplats a la
seva oferta del dia 30 de desembre de l’any 2021:
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SEGON.- El termini de durada inicial del contracte serà de cinc (5) anys a partir de
l’acta de recepció d’entrega del subministrament que estigui totalment operatiu en
les instal·lacions municipals d’acord als requisits tècnics una vegada executat el pla
d’implantació i formació, a partir del qual s’aplicaran 60 quotes mensuals per
l’arrendament.
No es preveuen pròrrogues.
Tot l’equipament objecte d’aquest contracte haurà d’ésser lliurat a les
dependències municipals indicades pel Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions incloent en el preu, el servei de transport i instal·lació.
D’acord amb l’article 304 de la LCSP, les despeses d’entrega i transport dels béns
objecte de subministrament al lloc convingut seran a càrrec de l’adjudicatari.
TERCER.- El subministrament s’haurà d’ajustar a les clàusules establertes al plec de
clàusules administratives i tècniques particulars, a l'oferta presentada i a les
instruccions dels responsables dels serveis municipals.
QUART.- El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de
factura, expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes a l’article 198 del LCSP i d'acord amb la clàusula
27ena. del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars, prèvia conformitat del responsable del contracte.
D'acord amb el reglament de factures electròniques de l'Ajuntament de 6 juliol de
2012, el lliurament de factures per part del licitador adjudicatari d'aquest
procediment de contractació s'efectuarà per mitjans electrònics.
CINQUÈ.- No procedeix la revisió de preus de conformitat amb l'apartat Q del quadre
de característiques del contracte.
SISÈ.- S'admet la cessió del contracte de conformitat amb l'apartat O del quadre de
característiques del contracte.
SETÈ.- S’admet la subcontractació, de conformitat amb l´apartat P del quadre de
característiques de contracte.
VUITÈ.- L’Ajuntament podrà imposar, en cas d’incompliment de les condicions
contractuals, a més de les penalitats detalles a la clàusula vint-i-tres del Plec de
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clàusules administratives i tècniques particulars, les penalitats previstes a l'Annex 6
del plec i les previstes al plec de prescripcions tècniques.
NOVÈ.- L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració.
DESÈ.- D'acord amb l'apartat M del quadre de característiques del contracte
l'empresa contractista ha de complir les següents condicions especials d'execució:
- En relació a les condicions especials d’execució, aquesta licitació regula la
contractació d’un servei amb una tecnologia molt avançada de computació virtual
central i emmagatzemament amb alta disponibilitat amb uns compromisos de nivell
de servei (SLA) indispensables, tot plegat implica com a condició d’especial execució
del contracte la innovació del servei prestat exclusivament per mitjans electrònics
avançats.
Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.
ONZÈ.- Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP,
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar els contracte, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
DOTZÈ.- El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se li
hagués donat el referit caràcter, en els plecs, o en el contracte, o que, per la seva
pròpia naturalesa, hagi de ser tractada com a tal.
L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret
professional respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir
coneixement per raó de la prestació del contracte, obligació que subsistirà encara
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després de la finalització del mateix, de conformitat amb la normativa de Protecció
de Dades.
Com a document contractual, es signarà el contracte d'encarregat de tractament de
dades de caràcter personal, de conformitat amb la normativa de Protecció de Dades.
TRETZÈ.- El present contracte té naturalesa administrativa i es declara la competència
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en cas de litigi entre les parts
contractants.
CATORZÈ.- El contracte s'ajustarà a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, al RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP
a la legislació contractual vigent, i a totes les altres normes específiques i
complementàries que resultin d’aplicació.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en
aquest document, i es signa a un sol efecte; i jo, el Secretari General, en dono fe. El
contracte s'entendrà perfeccionat en la data de l'última de les dues signatures
electròniques de les parts intervinents.

El contractista,
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A
Sonia Lozano Tirado i Miriam Urquizar Soler

L’Alcalde,
Carles Pellicer Punyed

El Secretari General,
Jaume Renyer i Alimbau
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