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1.

1.- Jaume Viure Ribas (TCAT) (CAP DE L'ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI), 02/12/2021 12:04

OBJECTE DE L’INFORME

Aquest informe té per objecte motivar la necessitat de dur a terme la contractació del
MANTENIMENT DE LES LLICÈNCIES ACTUALS D’UN PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA A
LA REDACCIÓ DE PROJECTES PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI DEL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL així com determinar els aspectes que
cal tenir en consideració en la redacció del Plec de clàusules administratives particulars.
2.

ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ

L’Àrea de Medi Ambient i Territori.
3.

OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

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

L’objecte d’aquest contracte és el manteniment de les llicències actuals d’un programa
d’assistència a la redacció de projectes per l’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
El servei de manteniment d’aquest programari inclourà:
1. Actualitzacions de les noves versions del programa.
2. Servei d’assistència tècnica telefònica. Resposta immediata.
3. Servei d’assistència online si s’escala la incidència. Resposta immediata.
4. El suport s’aplicarà a tots els mòduls contractats, incloent el banc de preus
BEDEC.
L’abast comprèn les actuals llicències del programa TCQ de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya, que son:
o tres llicències del mòdul de Pressupostos
o una llicència del mòdul d’Estudis de Seguretat i Salut
o una llicència del mòdul de Gestió del control de qualitat
o una llicència del mòdul de Certificació i seguiment econòmic
o una llicència del mòdul de Planificació
o accés a la base de dades de preus de la construcció BEDEC, actualitzat a l’any en
curs
L’accés a les llicències i a la base de dades BEDEC és multiusuari. Hi poden accedir tots
els tècnics de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal que l’entitat tingui donats
d’alta, però l’accés simultani és de tants tècnics com mòduls hagi contractat per a cada
tipus de producte.
Aquests mòduls i llicències es descriuen amb més detall al Plec de Prescripcions
Tècniques que acompanya aquest informe.
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4.

1.- Jaume Viure Ribas (TCAT) (CAP DE L'ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI), 02/12/2021 12:04

DIVISIÓ PER LOTS

No es divideix l’objecte del contracte en lots en tractar-se d’un subministrament únic i
indivisible a realitzar per un sol proveïdor.
5.

CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA)

La codificació CPV corresponent a aquest contracte és la següent:
72267100-0 Manteniment de software de tecnologies de la informació

6.
NECESSITATS A SATISFER, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN
LA CONTRACTACIÓ

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

El Consell Comarcal té establert el Servei comarcal d’oficina tècnica (SCOT), la missió
del qual és optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de qualitat
en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia. Aquest Servei
s’empara en la competència del Consell Comarcal per assessorar els municipis
mitjançant la prestació d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles
25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. L’SCOT està assignat a l’Àrea de Medi
Ambient i Territori del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Per al desenvolupament del Servei comarcal d’oficina tècnica, el Consell Comarcal
disposa actualment de tres llicències del mòdul de Pressupostos del programa TCQ per a
l’assistència en l’elaboració de projectes de construcció, una llicència del mòdul d’Estudis
de Seguretat i Salut, una llicència del mòdul de Gestió del control de qualitat, una llicència
del mòdul de Certificació i seguiment econòmic i una llicència del mòdul de Planificació.
Tanmateix, també disposa d’accés a la base de dades de preus actualitzats de la
construcció BEDEC per a l’any 2021.
Aquest programari, amb el seus serveis associats, és l’estàndard que fan servir les
administracions públiques per a la creació de pressupostos, certificacions, seguiment
econòmic i estudis d’obres públiques. Tanmateix, el propi Consell Comarcal parteix de la
base de dades de preus actualitzats de la construcció BEDEC per analitzar i validar els
pressupostos de tasques de manteniment eventual o correctiu del contracte de
manteniment integral de la seva seu, al carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers
(expedient de contractació X2019007355), d’acord amb el seu plec de prescripcions
tècniques. Aquest contracte està assignat a l’Àrea de Medi Ambient i Territori i és vigent
fins l’11 de març de 2022.
Així doncs, per tal de poder seguir desenvolupant adequadament el Servei comarcal
d’oficina tècnica i per poder seguir supervisant el contracte de manteniment de l’edifici del
Consell Comarcal, es fa necessari contractar el manteniment de les esmentades
llicències per als anys 2022 i 2023 i renovar i actualitzar el banc de preus BEDEC amb els
preus de cada any en curs.
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La idoneïtat del contracte rau en el fet que aquest programari constitueix una eina bàsica
de suport per als procediments de control i seguiment del procés constructiu, tant a nivell
de projecte com d’execució d’obra. L’eina permet estandarditzar els quadres de preus de
referència, obtenir plecs de condicions de projecte o criteris de control de qualitat de les
obres. Així mateix, garanteix una actualització i manteniment per adequar-lo a
normatives, innovacions tecnològiques o simplement per actualitzar-lo a preus de mercat.
Totes aquestes funcions son necessàries per a l’adequada redacció dels projectes que es
porten a terme des del Servei comarcal d’oficina tècnica, així com en les direccions de les
obres que se’n deriven. Així mateix, es fa necessari disposar d’accés al banc de preus
BEDEC durant tota la vigència del contracte de manteniment integral de la seu del
Consell Comarcal (expedient de contractació X2019007355) per poder assegurar el
compliment de les disposicions del seu Plec de prescripcions tècniques.
El Consell Comarcal no pot assumir les tasques necessàries per disposar de tota aquesta
informació amb personal propi ja que suposaria una dedicació de temps difícil d’assumir
per cap dels seus serveis. Per tots aquests motius es va considerar idoni inicialment
externalitzar aquest servei mitjançant la contractació de les llicències de l’esmentat
programari el 2018 i ara esdevé idoni contractar-ne el seu manteniment per als anys 2022
i 2023.
La contractació es considera eficaç ja que el personal del Servei comarcal d’oficina
tècnica i el personal encarregat del contracte de manteniment de l’edifici del Consell
Comarcal ja coneixen l’eina i hi estan familiaritzats, de manera que no es fa necessari
invertir recursos addicionals en l’aprenentatge d’una nova eina.

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

L’objecte del contracte i el contingut del mateix per tal de satisfer la naturalesa i l’extensió
queden detallats al Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.
7.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

La Gerència del Consell Comarcal.
8.

QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Aquest contracte es tipifica com a contracte de Subministrament.
9.

LIMITACIÓ DE LOTS EN LA PRESENTACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ

No escau.
10.

FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

La forma de tramitació de l’expedient és:
Ordinària.
11.

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

ÒRGAN

EXPEDIENT

Informe

Medi Ambient i Territori

X2021014575

Codi Segur de Verificació: a3fdd32f-2d1f-494c-b8c7-c814cf1f896e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_777702
Data d'impressió: 21/12/2021 16:59:33
Pàgina 5 de 17

SIGNATURES

Ìa3fdd32f-2d1f-494c-b8c7-c814cf1f896elÎ

DOCUMENT
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El procediment d’adjudicació del contracte és el negociat sense publicitat.
L’article 168 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, determina que
els òrgans de contractació podran adjudicar contractes utilitzant el procediment negociat
sense la publicació prèvia d’un anunci de licitació únicament en els casos que el mateix
precepte preveu.
En concret, l’apartat a) epígraf 2 de l’esmentat precepte preveu que és possible aplicar el
procediment negociat sense publicitat quan les obres, els subministraments o els serveis
només puguin ser encarregats a un empresari determinat, per alguna de les raons
següents: que el contracte tingui per objecte la creació o adquisició d’una obra d’art o
representació artística única no integrant del Patrimoni Històric Espanyol; que no existeixi
competència per raons tècniques; o que procedeixi la protecció de drets exclusius,
inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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També afegeix aquest epígraf que la no existència de competència per raons tècniques i
la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial
només s’aplicaran quan no existeixi una alternativa o substitut raonable i quan l’absència
de competència no sigui conseqüència d’una configuració restrictiva dels requisits i
criteris per adjudicar el contracte.
El 14 de desembre de 2020 la Gerència del Consell Comarcal va aprovar la proposta de
despesa número X2020010765 amb l’Institut de Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (ITEC) amb CIF G08546665, per mitjà del Decret 2020GER001927, per la
contractació del manteniment de llicències actuals d’un programa d’assistència a la
redacció de projectes per l’any 2021. El Consell Comarcal ja disposava aleshores d’accés
al banc de preus BEDEC, així com dels mòduls de Pressupostos, Estudi de Seguretat i
Salut, Gestió del control de qualitat, Certificació i seguiment econòmic i Planificació.
La contractació aprovada el 14 de desembre de 2020 inclou el manteniment del programa
TCQ i dels mòduls contractats, així com l’actualització anual dels preus del Banc BEDEC,
per a l’any 2021. Aquest contracte finalitza el proper 31 de desembre de 2021.
La propietat intel·lectual del programa TCQ és de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC) amb CIF G08546665, i n’és el subministrador únic. Així
mateix, la instal·lació i el manteniment del programa només es realitza a través dels seus
tècnics i en cap cas es deleguen els serveis de subministrament, instal·lació i
manteniment del programa TCQ a cap altre distribuïdor ni cap altra empresa. En
conseqüència, qualsevol modificació, adaptació o manteniment d’aquesta eina només la
pot dur a terme aquest proveïdor. Totes aquestes especificacions s’han justificat per part
de l’ITEC amb un certificat d’exclusivitat.
D’altra banda, tal i com s’ha indicat a l’apartat de justificació de les necessitats a satisfer,
idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació, el programa actual continua essent
l’idoni per a les necessitats del Consell Comarcal.
El contracte que es vol licitar respon a la necessitat de manteniment de les llicències i
mòduls prèviament adquirits del programa d’assistència a la redacció de projectes TCQ i
a l’accés al Banc de preus BEDEC actualitzat a preus de mercat per cada any en curs.
Aquests productes compten amb un únic proveïdor en el mercat que pugui desenvolupar
aquestes tasques que és l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC)
amb CIF G08546665.
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Així doncs, d’acord amb tot el que s’ha exposat, el procediment per a la contractació del
manteniment de les llicències actuals del programa d’assistència a la redacció de
projectes TCQ i d’actualització del banc de preus BEDEC a l’any en curs, és el
procediment negociat sense publicitat.
12.

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ

El pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és de TRES MIL SETCENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (3.755,20 €), IVA inclòs. El preu
està format per costos directes i indirectes i es desglossa segons la taula detallada a
continuació en els imports següents:
Costos directes
Costos indirectes i estructurals
Benefici industrial
Eventuals despeses calculades
determinació del pressupost base
Pressupost base IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs

per

a

la

2.467,30 €
461,14 €
191,57 €
0,00 €
3.120,00 €
655,20 €
3.775,20 €

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. En el preu del
contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que
siguin d’aplicació així com les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a
conseqüència del compliment de les obligacions previstes als plecs que regeixen aquest
contracte.
13.

FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Existeix crèdit suficient fins a l’import del pressupost base màxim fixat en la clàusula
anterior.
El contracte es finança amb càrrec a la partida 11 17001 21600 del Pressupost general
d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022 i la que correspongui del 2023.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental s'haurà de comprometre a consignar en els
pressupostos dels anys 2022 i posteriors l’import necessari per a fer front a aquesta
contractació d’acord amb el que disposen els articles 117 i la Disposició Addicional
tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es La transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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1.- Jaume Viure Ribas (TCAT) (CAP DE L'ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI), 02/12/2021 12:04

Exercici

Cost (IVA exclòs)

Cost (IVA inclòs)

2022

1.560,00 €

1.887,60 €

2023

1.560,00 €

1.887,60 €

TOTAL

3.120,00 €

3.775,20 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Per determinar el valor estimat del contracte s’ha valorat el pressupost de la durada inicial
del contracte i les possibles modificacions i pròrrogues d’aquest.
El valor estimat del contracte, amb l’IVA exclòs, és el que a continuació es detalla:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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CONCEPTES
Pressupost durada inicial del contracte (2 anys)
Modificacions previstes del contracte
Eventual primera pròrroga prevista (1 any)
Eventual segona pròrroga prevista (1 any)
Import per premis o primes a pagar als licitadors
Import de les opcions eventuals
Total del valor estimat del contracte

IMPORT
3.120,00 €
624,00 €
1.872,00 €
1.872,00 €
0,00 €
0,00 €
7.488,00 €

El valor estimat del contracte s’ha tingut en compte per a escollir el procediment de
licitació aplicable al contracte i la publicitat a la que s’ha de sotmetre.
15.

DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE

1. El contracte té una durada inicial de DOS ANYS, comptats a partir de l’1 de gener de
2022, o bé, en cas que el contracte es formalitzi amb posterioritat a aquesta data, el
dia següent des de la formalització.
2. El contracte preveu DUES PRÒRROGUES D’UN ANY cadascuna d’elles.
L’inici del contracte s’ha calculat com a continuació del contracte actual, que finalitza el
proper 31 de desembre de 2021.

16.

PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’estableix l’obligatorietat de l’ús de
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mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del
procediment d’adjudicació, incloses les que correspongui realitzar als licitadors i/o
candidats com la presentació de les ofertes.
En compliment d’aquesta previsió legal el Consell Comarcal compta amb els serveis
d’una plataforma de contractació electrònica, Vortal, que permet la presentació i l'obertura
d'ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el
moment de l'obertura.
17.

MESA DE CONTRACTACIÓ

La composició de la Mesa de Contractació que es proposa és la següent:
Presidència:

El senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori,
o en la seva absència, el senyor Òscar Frías Pérez, cap de l’Àrea de
Persones i Valors.

Vocals:

El senyor Núria Caellas i Puig, secretària accidental del Consell
Comarcal i coordinadora de Serveis Jurídics, o en la seva absència la
senyora Helena Iserte Rovira, tècnica de Serveis Jurídics.

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

El senyor Josep Barberà Boix, interventor del Consell Comarcal o en la
seva absència la senyora Anna Jané i Marcellès, tècnica d’Intervenció.
La senyora Georgina Miralpeix Vilardell, tècnica de l’Àrea de Medi
Ambient i Territori, o en la seva absència el senyor Jaume Madorell i
Bonora, tècnic de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.
Secretària:

La Gina Permanyer Moré, administrativa funcionària de l’Àrea de Medi
Ambient i Territori o en la seva absència, el senyor Jesús Martí
Escorihuela, administratiu funcionari de l’Àrea de Persones i Valors.

18.
CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL I ECONÒMICA I
FINANCERA I HABILITACIÓ PROFESSIONAL
1.

L’empresari ha de disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
No escau.

2.

La solvència tècnica i professional que han de complir els licitadors s’aprecia tenint
en compte l’experiència de l’empresa en la realització de subministraments similars,
pel mitjà previst a l’article 89.1 lletra a) de la LCSP.

3.

Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’ha escollit com a mitjà per acreditarla, el previst a la lletra a) de l’article 87.1 de la LCSP, de volum anual de negoci de
l’àmbit del contracte. Aquest mitjà permet analitzar de forma més adequada la
capacitat productiva de l’empresari per poder valorar i determinar la idoneïtat del
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contractista per assumir les obligacions derivades del contracte i assegurar-ne una
correcta execució.
Finalment, els criteris de solvència que s’exigeixen estan vinculats a l’objecte del
contracte i són proporcionals. Així mateix, els llindars i els paràmetres fixats s’han
determinat amb l’objectiu de permetre la màxima concurrència i la participació de la
petita i mitjana empresa en aquest procediment assegurant al mateix temps que el
contractista disposa dels mitjans materials i la capacitat productiva suficients per
poder assumir el subministrament derivat de l’execució del contracte.
Solvència tècnica i professional
Condició de solvència tècnica i professional única:
Segons l’apartat a) de l’article 89.1 de la LCSP: Experiència en la realització de
subministraments del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del
contracte en el període corresponent als tres últims anys naturals a la data final de
presentació d’ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició única de solvència tècnica i professional:

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

Una declaració responsable amb la relació dels principals subministraments efectuats
durant els tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que
correspon l’objecte del contracte, indicant l’import, les dates, i el destinatari públic o
privat.
En cas que així li ho requereixi el Consell Comarcal, el licitador també haurà
d’aportar els certificats emesos o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic; i quan el destinatari sigui un subjecte privat, una
declaració de l’empresari acompanyada dels documents de què disposi els quals
acreditin la realització de la prestació.
Requisit d’admissió de la condició única de solvència tècnica i professional:
Acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució és igual o superior a
1.500 €, IVA exclòs
Solvència econòmica i financera
Condició de solvència econòmica i financera única:
És la prevista a l’article 87.1 a) de la LCSP corresponent al volum anual de negocis.
Requisit d’admissió de la condició de solvència:
Acreditar un import de volum anual de negoci igual o superior a l’import de 2.340,00
euros, IVA exclòs, referits a qualsevol dels tres últims disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:
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Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica
en funció del tipus d’empresari:
A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits
al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució
o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu
volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390
(declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan
sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible.
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin
comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit
per acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del
model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible.
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un
registre oficial:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200
(declaració de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres últims anys disponibles
pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos.
D) Empresaris persones físiques:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100
(declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels
tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la
liquidació dels impostos.
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NEGOCIACIÓ
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D’ADJUDICACIÓ

QUE

SERVIRAN

DE

BASE

PER

A

LA

El criteri d’adjudicació que servirà de base per a la negociació serà l’econòmic.
El pressupost base negociable a la baixa del contracte és de TRES MIL CENT VINT
EUROS (3.120,00 €).
20.

GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA I DEL CONTRACTE

Per a participar en la licitació del contracte no es preveu l’obligació de constituir cap
garantia provisional.
Per contra, el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb els criteris
d’adjudicació previstos a l’apartat anterior d’aquest informe, ha de constituir a disposició
de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l’IVA.
En tot cas, la garantia definitiva respondrà respecte dels incompliments del contracte.
21.

TERMINI DE GARANTIA

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

Es proposa establir un termini de garantia de 1 MES.
22.
COMPENSACIÓ ALS LICITADORS PEL CAS DE RENÚNCIA O DESISTIMENT
DEL CONTRACTE
De conformitat amb el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, en cas que l’òrgan de contractació decideixi no adjudicar, renunciï o
desisteixi de l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació ha de compensar els
licitadors per les despeses en les que hagin incorregut en la forma prevista al Plec.
Per al càlcul de les despeses de preparació de la proposta del contracte en la que hagin
incorregut els licitadors, s’ha tingut en compte la dedicació en hores del personal que
l’empresari ha destinat a la preparació de la proposta. En aquest sentit, s’han diferenciat
les hores invertides per personal que es dedica a tasques administratives i les hores de
personal que desenvolupa tasques de caràcter intel·lectual i de supervisió.
Per a la determinació dels preus per hora del personal dedicat a la preparació de la
proposta s’han considerat les dades de 2018 de l’IDESCAT relatives al salari brut mitjà de
dones i homes de cada categoria professional. Aquestes dades les hem actualitzat amb
la previsió d’un 1 % d’increment anual i aplicant una seguretat social del 33% i unes
despeses d’estructura (llum, impressora, fotocopiadora, telèfon, entre d’altres) del 12,5%.
De tot això n’han resultat els preus per hora i categoria professional següents:
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CÀRREC
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Sou brut Seguretat
(import de
social
2020)
(33%)

Cost total

Hores
anuals

Cost
per
hora

Despeses
d'estruct.
(12,5%)

Cost
total
per
hora
47,14

Director
55.827,42 18.423,05 74.250,46 1.772,00 41,90
5,24
Professionals
29,89
científics
i 35.399,50 11.681,84 47.081,34 1.772,00 26,57
3,32
intel·lectuals
19,90
Administratiu
23.567,79
7.777,37 31.345,16 1.772,00 17,69
2,21
Els sous bruts s'han calculat actualitzant les darreres dades publicades (de 2018),
actualitzant-les amb l'IPC estatal interanual.
Font: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10403

Així, en el cas de no adjudicar, renunciar o desistir del contracte el Consell Comarcal ha
de compensar els licitadors per les despeses en què incorrin. L’import màxim que el
Consell Comarcal abonarà per aquest concepte és de 65,21 euros, IVA exclòs. En la
determinació d’aquest import s’ha tingut en compte la dedicació d’1 hora, a raó de 17,69
euros l’hora, IVA exclòs, en la preparació i enviament de la documentació per part d’una
persona encarregada de tasques administratives, la dedicació d’1 hora, a raó de 26,57
euros l’hora, IVA exclòs, en la preparació de la documentació per part d’una persona
tècnica professional i la dedicació de mitja hora, a raó de 41,90 euros l’hora, IVA exclòs,
de la feina de supervisió per part d’una persona de direcció.
23.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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El cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori és la persona responsable del contracte.
L’Àrea de Medi Ambient i Territori és la unitat de seguiment encarregada de les funcions
d’assistència al responsable del contracte.
24.

SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

De conformitat amb l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, el contracte podrà ser suspès per acord de l’òrgan de contractació o perquè el
contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del
preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’òrgan de contractació amb un mes
d’antelació.
En cas que es produeixi la suspensió del contracte l’òrgan de contractació ha d’abonar al
contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin seguint les regles
establertes en l’esmentat precepte.
25.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES PREVISTES

El Consell Comarcal pot modificar el contracte per raons d’interès públic, en els casos i
en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu
en els articles 203 a 207 de la LCSP. Aquestes modificacions seran obligatòries per
l’empresa contractista.
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25.A Supòsits:
Durant la vigència del contracte, únicament es podrà modificar per raons
d’emergència o situacions excepcionals, que faci que les necessitats reals avaluades
fossin superiors a les estimades inicialment.
Les modificacions descrites a continuació són obligatòries per al contractista i en cap
cas poden excedir del 20% del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament.
Es preveuen els supòsits de modificació del contracte següents:
a. Per ampliació o reducció del personal assignat al Servei Comarcal d’Oficina
Tècnica (SCOT)
En cas que el Servei Comarcal d’Oficina Tècnica (SCOT) del Consell Comarcal vegi
ampliat o reduït el personal assignat, per raons d’emergència o situacions
excepcionals, com a màxim en un 20%, podrà proposar-se una modificació del
contracte.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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b. Per ampliació o reducció del volum d’encàrrecs assignats al Servei Comarcal
d’Oficina Tècnica (SCOT)
En cas que el Servei Comarcal d’Oficina Tècnica (SCOT) del Consell Comarcal vegi
ampliat o reduït el volum d’encàrrecs assignat, per raons d’emergència o situacions
excepcionals, com a màxim en un 20%, podrà proposar-se una modificació del
contracte.
25.B Límits i condicions dels supòsits de modificació
Les modificacions que s’han descrit són obligatòries per al contractista i en cap cas
poden excedir del 20% del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament.
Per al supòsit a);
El percentatge de reducció o ampliació es calcularà d’acord amb el total del personal
actualment assignat al Servei Comarcal d’Oficina Tècnica (SCOT). Actualment, el
personal assignat a l’SCOT està format pels perfils professionals següents:
-

1 enginyer tècnic industrial
1 enginyer de camins, canals i ports
1 enginyer tècnic d’obres públiques
1 arquitecta
2 arquitectes tècnics
Total: 6 tècnics assignats

Així doncs, com que el màxim de la modificació és del 20%, que equivaldria a 1,2
tècnics, aquesta previsió s’arrodoneix a la baixa, quedant el màxim a ampliar o reduir
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en 1 tècnic. Aquesta disposició equival a un 16,67% sobre el preu inicial del
contracte.
Per al supòsit b);
El percentatge d’ampliació o reducció es calcularà sobre el volum d’encàrrecs
assignats al Servei Comarcal d’Oficina Tècnica (SCOT) l’any natural anterior i el
volum d’encàrrecs futurible, d’acord amb els convenis d’assistència formalitzats per a
l’any natural posterior. Aquesta ampliació o reducció es justificarà amb informe del
Cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.
D’aquesta manera, el percentatge a ampliar o reduir es podrà justificar d’acord amb
el percentatge d’ampliació o reducció del volum d’encàrrecs assignat, amb un màxim
del 20%.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus no
previstos en el contracte.
25.C Procediment de modificació:
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Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits:
1. Proposta raonada de la persona responsable del contracte, per iniciativa pròpia o
a instancia del contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i
valorin la modificació.
2. Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils.
3. Informes del secretari i de l’interventor.
4. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.
5. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent.
6. Reajustament de la garantia definitiva.
7. Publicitat de la modificació en el DOUE, si escau, i en el perfil de contractant, que
s’ha d’acompanyar en aquest últim mitjà de les al·legacions del contractista i de
tots els informes emesos.
26.

REVISIÓ DE PREUS

De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, no procedeix la revisió de preus del contracte.
27.

SUBCONTRACTACIÓ

D’acord amb la naturalesa del contracte, no s’admet la subcontractació.
28.

CESSIÓ DEL CONTRACTE

No es permet la cessió del contracte.
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PENALITZACIONS

En cas que l’adjudicatari no presti el subministrament contractat, s’estableixen les
penalitzacions següents comptades per dies laborables:
o Penalització d’un 0,25% del preu d’adjudicació pel primer dia transcorregut sense
poder accedir al programari per causes atribuïbles a l’adjudicatari.
o Penalització addicional d’un 0,50% del preu d’adjudicació pel segon dia transcorregut
sense poder accedir al programari per causes atribuïbles a l’adjudicatari.
o Penalització addicional d’un 0,75% del preu d’adjudicació pel tercer dia transcorregut
sense poder accedir al programari per causes atribuïbles a l’adjudicatari.
o Penalització addicional d’un 1% del del preu d’adjudicació pel quart dia transcorregut
sense poder accedir al programari per causes atribuïbles a l’adjudicatari.
o Penalització addicional d’un 2% per cada dia transcorregut a partir del cinquè dia
transcorregut sense poder accedir al programari per causes atribuïbles a l’adjudicatari.
En tot cas, la suma de penalitzacions resultants no superarà el 10% del preu
d’adjudicació.
L’adjudicatari ha de descomptar la penalització resultant directament de la factura del
contracte.
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30.

PAGAMENT

30.1. Es donarà compliment a tot allò establert al Plec de Clàusules administratives
particulars.
30.2. La periodicitat de facturació i pagament serà per trimestres naturals.
30.3. L’empresa licitadora farà figurar de manera inequívoca el període de meritació de
cada factura.
30.4. S’indicarà en cada factura el número d’expedient del Consell Comarcal que es
facilitarà a l’inici del contracte.
30.5. Caldrà seguir el règim econòmic definit al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, amb especial atenció als criteris de pressupost, justificació i facturació
dels costos de la neteja eventual.
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31.
CONDICIONS PARTICULARS A LA QUE ESTÀ SOTMESA L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
És obligació del contractista sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades.
o Clàusula de transparència fiscal
El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris de transparència
fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic
han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent.
L’empresa adjudicatària ha de presentar una declaració responsable comprometentse, que en l’execució del contracte s’han complert les obligacions derivades de les
disposicions vigents d’acord amb la legislació fiscal, en el termini de deu dies
posteriors a la data de formalització del contracte com mitjà acreditatiu del compromís
de l’empresa en relació al compliment d’aquestes condicions.
32.

OBLIGACIONS ESSENCIALS

Es proposen les obligacions essencials següents:
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a. Realitzar els treballs correctament sense provocar danys o lesions greus a la
propietat o a tercers.
b. Complir amb les tasques descrites al Plec de prescripcions tècniques que permetin
assegurar el correcte funcionament de totes les llicències.
c. Complir amb les tasques a realitzar que li indiqui la persona responsable que
revisa el treball.
d. Oferir serveis de suport i consultoria
e. Realitzar els treballs objecte del contracte correctament per tal de no provocar
danys greus a la propietat o a tercers.
f.

Tractar correctament qualsevol persona.

Per tant, PROPOSO,
1. Aprovar l’expedient 2021-19-Sub per a la contractació del MANTENIMENT DE LES
LLICÈNCIES ACTUALS D’UN PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA A LA REDACCIÓ DE
PROJECTES PER L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI DEL CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, d’acord amb les característiques i condicions
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que es preveuen en aquest informe i convocar la corresponent licitació a través del
procediment obert simplificat abreujat.
2. Autoritzar una despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11 17001
21600 per a l’exercici 2022 que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i, per a
l’exercici següent en què el contracte sigui vigent s’assumeix el compromís de dotar
de l’aplicació pressupostaria corresponent del pressupost de despeses.
IMPORT AMB
IVA
1.887,60 €
1.887,60 €
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Document signat electrònicament.

NÚM. PARTIDA

ANY

11 17001 21600
11 17001 21600

2022
2023

