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CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DEL PROGRAMARI FIRMADOC
I SICALWIN
I. OBJECTE DEL CONTRACTE.
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3973276 BC8RQ-M7HUP-WSXNO E185659C34EE4C333ABBDDAA8EC4F446AD6A791E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar
la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura i el codi de verificació CSV.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL

1. L’objecte del contracte és el servei de manteniment dels programaris de gestió
documental i comptabilitat implantats a l’Ajuntament de Girona.
Les característiques del servei a prestar i el contingut dels treballs, s’exposen en el Plec
de Prescripcions tècniques particulars.
L’objecte del contracte no es pot dividir en lots atès la naturalesa de la prestació i pel fet
que hi ha un proveïdor únic.
2. La documentació incorporada a l’expedient té naturalesa contractual, juntament amb el
present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
particulars.
3. Les necessitats a satisfer amb aquesta contractació s’exposen a l’informe tècnic emès
pel cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, en data 16 de gener de
2019, el qual consta a l’expedient. Essent aquestes resumidament les següents:
- Disposar dels darrers desenvolupaments dels programaris Firmadoc i Sicalwin i de la
possibilitat de poder obrir consultes tècniques relatives a incidències produïdes pel seu
funcionament.

II. NATURALESA DEL CONTRACTE.
1. Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de serveis de
conformitat amb els articles 17 i 25.1, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(en endavant LCSP).
2. En cap circumstància l’existència d’aquest contracte no ha de comportar una relació de
dependència laboral entre l’Ajuntament i el personal de l’empresa adjudicatària, de
conformitat amb l’article 308.2 de la LCSP.
3. La classificació del contracte segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea
té el següents codi: 72267000-4 Serveis de manteniment i reparació de software.
La classificació estadística de productes per a activitats en la Comunitat Europea (CPA
2008) té el següent codi: 62.03.12.
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1. La competència per a contractar es troba delegada a la Junta de Govern Local de
conformitat amb el Decret de delegació de competències de data 4 de juny de 2018.
2. En aquest procediment no serà necessària la intervenció de la mesa de contractació
com a òrgan d’assistència, d’acord amb el previst a l’article 326 LCSP.
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III. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.

IV. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I DE L’AJUNTAMENT.
A) Seran obligacions del contractista, a més de l’obligació de prestar el servei de la
manera i forma indicada en les prescripcions d’aquest plec, el plec de
prescripcions tècniques i la seva oferta, les següents:
1. Estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria fiscal,
laboral i d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en general,
de les que li corresponguin com a empresa o industrial. L’adjudicatari serà
responsable de totes les obligacions i prestacions que la legislació laboral
estableix per al personal que dugui a terme els serveis, d’acord amb les
disposicions dels convenis i les ordenances de treball que hi siguin aplicables.
2. Tenir l’organització tècnica, econòmica i de personal suficient per a l’adequada
prestació del servei. Haurà de designar una persona responsable de la bona
marxa dels treballs, un representant amb poder suficient, en quant a les
operacions d’execució del contracte, mitjançant el qual es canalitzaran totes les
relacions derivades d’aquesta adjudicació entre l’Ajuntament i l’empresa
adjudicatària.
3. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències
que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
4. El contractista haurà de garantir en general el compliment de les condicions
salarials dels treballadors conforme el conveni col·lectiu objecte d'aplicació.
5. El contractista haurà d’especificar les persones concretes que executaran les
prestacions i acreditarà la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social,
prèviament a l’inici de l’execució de contracte. Durant la vigència del contracte,
cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació
d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret.
6. L’adjudicatari aportarà els seus mitjans propis en el sentit de garantir els recursos
humans necessaris, per a la bona execució de l’objecte del contracte, així com la
previsió de substitucions necessàries per a l’assoliment de les necessitats del
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personal que integra l’equip encarregat de l’execució del contracte.
7. La selecció, formació necessària, aprenentatge i reciclatge normatiu del personal
correspondrà exclusivament a l’adjudicatari, sense que s’afecti en cap cas la
prestació del servei.
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servei. I assumirà a la vegada el poder inherent d’ell com a empresari sobre el

8. Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte,
i en tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte
l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel
que fa a la Legislació d’Integració de persones amb discapacitat la contractació
amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de
Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.
9. Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el
compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals
que li corresponen. Sobretot pel que fa referència a la coordinació d'activitats
empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus
treballadors.
10. Atesa la naturalesa de la prestació, que només pot executar el contractista, en
els termes de l’informe emès pel cap del Servei de Sistemes i Tecnologies de la
Informació, el contractista no podrà subcontractar el contracte, si bé podrà cedirlo o traspassar-lo, en els termes de l’ article 214.
11. L’adjudicatari es compromet a prestar els serveis amb diligència segons les
pràctiques habituals de la indústria.
12. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara
els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els
embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord
amb la legislació vigent.
13. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
14. Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en el Plec de Prescripcions
Tècniques.
Són drets del contractista:
1. Rebre de l’Ajuntament el preu que resulti de l’oferta acceptada, en la forma
que es conté en la clàusula reguladora del preu del contracte.
2. Disposar de tota la informació i de tots els elements necessari per dur a terme
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desenvolupament.
B) Constituiran obligacions municipals, amb els correlatius drets del
contractista, les següents:
a) Abonament puntual al contractista, en la forma que s’indicarà, del preu
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els serveis contractats i amb suficient antelació per al seu correcte

d’adjudicació del contracte.
b) Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de caràcter
extern que es puguin presentar i afectin a la normal prestació del servei.
c) Qualsevol altra que legalment li correspongui.
Són facultats de l’administració:
a) Fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari mitjançant la inspecció del servei, i donar
les ordres oportunes per a mantenir i, en el seu cas, restablir la deguda
prestació.
b) Imposar a l’adjudicatari les sancions i correccions que procedeixin per
infraccions en la prestació dels serveis.

V. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI, FUNCIONS A DESENVOLUPAR I
CONTINGUT DELS TREBALLS.
Les mateixes es detallen al plec de prescripcions tècniques.
No s’admeten variants o alternatives.

VI. DURADA DEL CONTRACTE.
1. La durada del contracte s’estableix per un termini d’un any, a partir del dia 1 del mes
següent a la data de formalització del mateix. El contracte podrà ser prorrogable per
una altra anualitat.
2. De conformitat amb el que disposa l’article 29.2 de la LCSP, la pròrroga s’acordarà
per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresari, sempre que el seu preavís
es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada
del contracte.

VII. PREU DEL SERVEI I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
1. El pressupost base de licitació és de catorze mil cinc-cents vint euros (14.520,00 €)
IVA inclòs. Aquest import es desglossa en dotze mil euros (12.000,00 €) de pressupost
net, més dos mil cinc-cents vint euros (2.520,00 €) d’ IVA calculat al tipus del 21%.
2. El licitador haurà d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de
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d’expressar en dos decimals. La quantitat indicada constitueix la xifra màxima per
sobre de les quals s’estimarà que l’oferta del licitador excedeix del tipus de licitació.
Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte.
3. De conformitat amb el que determina l’article 101 de LCSP, el valor estimat del
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licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Les xifres s’hauran

contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat es fixa en
24.000,00 €, sense incloure l’IVA. (1 any de prestació de servei, més 1 any de
pròrroga).

VIII. FINANÇAMENT.
El finançament de les obligacions econòmiques que per a l’Ajuntament es derivin del
compliment del present contracte, serà a càrrec de la partida pressupostària següent:
Any 2019
2019 413 92000 21600

Manteniment equip informàtic

10.890,00 €

Manteniment equip informàtic

3.630,00 €

Any 2020
2020 413 92000 21600

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.

IX. FORMA DE PAGAMENT.
1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu fixat per a la realització dels serveis,
amb exclusió dels no prestats i de les possibles sancions que es poguessin imposar, de
conformitat amb el preu establert en l’adjudicació del contracte.
2. El contractista presentarà les factures de forma trimestral, per períodes vençuts, per un
import equivalent a una quarta part de l’import d’adjudicació. El seu pagament quedarà
condicionat a la conformitat del responsable del contracte.
3. El termini de trenta dies d’aprovació de les factures a què es refereix l’article 198.4 de
la LCSP, es comptarà a partir de la data de registre de les factures en el registre
administratiu de les factures d’Intervenció, amb independència de la data d’entrega
efectiva o prestació del servei i de la data d’expedició de les factures.
4. El pagament de les factures es farà dins dels trenta dies següents a la data
d’aprovació de les factures.
5. En compliment del previst a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
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APROVAT

contractistes de les Entitats Locals hauran d’emetre factures electròniques en els termes i
condicions previstes a la llei. No obstant, si és voluntat del proveïdor, pot quedar exempt
d’aquesta obligació en el que es refereix a les factures d’import inferior a 5.000 €.
El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Girona i entitats
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electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o

que en depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014
entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe).
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i
oficina comptable és: L01170792.
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors un link amb enllaç directe a l’AOC per a
la càrrega de factures electròniques www.girona.cat/efactura.
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica hi consti la descripció detallada del servei,
així com el departament i centre al qual s’ha realitzat el servei.
X. REVISIÓ DE PREUS.
En aquest contracte no s’admet la revisió del preu.

XI.

TRAMITACIÓ

DE

L’EXPEDIENT,

PROCEDIMENT

D’ADJUDICACIÓ

I

RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
1. L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
2. El present contracte s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat, per
concórrer el supòsit de l’article 168.a.2 de la LCSP i li serà d’aplicació el procediment
previst a l’article 168 LCSP, amb les especialitats recollides a l’article 170 de la LCSP.
Atès que d’acord amb l’informe emès pel responsable tècnic del contracte, el cap del
Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, de data 16 de gener de 2019,
l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU, ha desenvolupat els
programaris Firmadoc i Sicalwin per les tasques de gestió documental i comptabilitat.
L’informe referit també posa de manifest que les tasques que es volen dur a terme
únicament es poden realitzar per part de l’empresa desenvolupadora del programari,
donat que és qui té els coneixements necessaris per poder resoldre les incidències i
per poder fer nous desenvolupaments sobre el codi font dels sistemes.
Per tot l’exposat anteriorment, l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU,
serà la única empresa convidada.
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designa com a responsable del contracte al cap del Servei de Sistemes i Tecnologies
de la Informació, a qui correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realització de les prestacions pactades, d’acord amb les prescripcions tècniques
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3. L’òrgan de contractació de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 62 de la LCSP,

particulars reguladores d’aquest contracte, proposar a l’òrgan de contractació les
penalitats a imposar, emetre, en cas d’incidències, un informe de seguiment de
l’execució del contracte, i assistir a la recepció dels serveis, deixant salvada l’adopció
de decisions que corresponguin a l’atribució exclusiva de l’òrgan de contractació.

XII. CAPACITAT I SOLVÈNCIA PER CONTRACTAR.
1. Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i l’acreditin de
conformitat amb l’article 84 de la LCSP; no estiguin incurses en cap prohibició de
contractar de les relacionades en l’article 71 de la LCSP i acreditin tenir solvència
econòmica, financera i tècnica o professional suficient per a desenvolupar l’objecte del
contracte, requisit aquest últim que serà substituït per la classificació empresarial, en
els casos que ho exigeixi la llei.
2. Atès que el valor estimat del contracte no excedeix els 35.000 €, el licitador quedarà
exempt d’acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica i professional de
l’empresa, de conformitat amb l’article 11 del RGLCAP, en la redacció donada pel RD
733/2015, de 28 d’agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament
general de la llei de contractes de les Administracions Públiques.
3. L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte,
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar
d'una organització dotada d'elements personals i materials suficients per a la deguda
execució del contracte.

XIII. PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR.
El licitador presentarà la proposició en dos sobres signats. La proposició haurà
d'ajustar-se al previst al present plec de clàusules administratives particulars, i la seva
presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la
totalitat de les esmentades clàusules o condicions, sense excepció o cap reserva.
La proposició serà secreta i s'arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al
moment d’obertura de la proposició.
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SOBRE 1:
El sobre 1 portarà la menció “Documentació administrativa per participar en el
procediment de contractació dels serveis de manteniment del programari
Firmadoc i Sicalwin, presentada per AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU”
En el mateix es consignarà:
1. Índex o relació en la que es facin constar els documents inclosos ordenats
numèricament.
2. Una declaració responsable que s’ajustarà al formulari de document europeu
únic de contractació, que haurà d’estar signada i amb la corresponent
identificació, en la que el licitador posi de manifest el següent:
a) Que la societat està vàlidament constituïda i que conforme al seu objecte social
pot presentar-se a la licitació, així com que el signant de la declaració ostenta la
deguda representació per a la presentació de la proposició i d’aquella.
b) Que compta amb la corresponent classificació, en el seu cas, o que compleix
els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits,
de conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació. En el present cas, com sigui que el VEC no excedeix de 35.000 €,
resten exempts d’aquest requisit.
c) Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió
en conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la LCSP.
d) La designació d’una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions,
que haurà de ser “habilitada” de conformitat amb el que disposa la disposició
15.
e) Que es compleixen amb els requisits objectius que s’hagin establert d’acord
amb l’article 162 de la LCSP, en les condicions que estableixi el plec.
L’òrgan de Contractació podrà demanar als candidats o licitadors que presentin la
totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes
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bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.
No obstant això, quan l’empresari estigui inscrit al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya i/o al de l’Administració General de l’Estat, no estarà obligat a
presentar els documents justificatius o altra prova documental respecte les dades
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raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al

inscrites als corresponents registres.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar hauran de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
En cas que s’observessin defectes o omissions esmenables, ja sigui en la
documentació presentada o en la declaració responsable, l’òrgan de contractació
atorgarà un termini de tres dies per esmenar-ho.

SOBRE 2:
El sobre 2 portarà la menció "Proposició econòmica per participar en el
procediment de contractació del servei de manteniment del programa Cran
Pandora, presentada per AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SLU”
La proposició contindrà l’oferta econòmica, relativa al criteri de negociació de la
clàusula XVI.
Aquesta es presentarà conforme al model establert al present plec.
Els preus que es presentin s’hauran d’expressar amb dos decimals.

XIV. PERFIL DEL CONTRACTANT.
Com sigui que es tracta d’un procediment en el que concorre una de les circumstàncies
de l’article 168.a de la LCSP, no serà necessària la prèvia publicació de l’anunci de
licitació.
A través de la pàgina web: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf
els interessats podran accedir al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Girona, en el
que hi constarà la informació relativa a l’adjudicació i formalització de la present
contractació.

XV. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ.
La documentació es presentarà pel licitador o per mandatari seu al Servei de contractació
i Compres (Plaça del Vi, 1, 17004 Girona), de 9 a 14 hores per a la seva incorporació al
registre corresponent.
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següent a què es rebi la invitació.
També podrà ser enviada la documentació per correu. En aquest cas els 2 sobres
vindran inclosos en un tercer i el licitador haurà de remetre per fax (núm. 972 419 495)
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El termini de presentació de proposicions serà de 15 dies naturals a comptar des del dia

o telegrama, o correu electrònic (contractacioicompres@ajgirona.cat), el justificant de
la data i hora d'entrada a l'oficina de correus. L'oferta no serà admesa si el justificant
de proposició sobrepassa les 14:00 hores del dia de finalització del termini de
presentació de proposicions. Així mateix l'anunci de remissió del justificant a
l'Ajuntament haurà de comunicar-se el mateix dia. La comunicació per correu
electrònic que s'ha remès l'oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de
les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera
fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada.

XVI. NEGOCIACIÓ.
En el procediment negociat l’adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit
per l’òrgan de contractació, després de negociar les condicions del contracte amb un o
varis candidats.
Per aquest motiu, una vegada transcorregut el termini per presentar ofertes es
procedirà a l’obertura del sobre 1 i a la qualificació de la documentació presentada per
part del servei de contractació i compres. Si s’observen defectes formals, es podrà
concedir un termini de 3 dies perquè el licitador els esmeni.
L’obertura del sobre 2 la realitzarà el servei de contractació i compres, i una vegada
oberta la proposta, la traslladarà a la unitat que ha proposat la contractació.
Seguidament, es procedirà a la negociació amb el licitador de les condicions
d’execució del contracte conforme als criteris de valoració recollits a la clàusula XVII
del PCAP. Si el licitador no millora les condicions de l’oferta continguda en el sobre 2 o
no acudeix a la negociació, s’entendrà que aquest manté la proposició inicialment
formulada.

XVII. CRITERI DE NEGOCIACIÓ.
Com sigui que en el present cas i davant del fet que la prestació que l’Ajuntament
pretén contractar està perfectament definida i no és possible variar els terminis de
lliurament, ni introduir modificacions, l’aspecte a negociar serà únicament el preu.
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XVIII. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I FORMALITZACIÓ.
1. Previs els tràmits corresponents, l'òrgan de contractació procedirà a adjudicar el
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contracte a l’empresari determinat atès que només pot encomanar-se al mateix la seva
realització per raons tècniques, artístiques o per motius relacionats amb la protecció de
drets d’exclusiva.
2. Amb caràcter previ, i una vegada presentada la proposició i complimentats els
requisits de la clàusula XIII, l'òrgan de contractació requerirà al licitador, per tal que
dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què s’hagués
rebut el requeriment, presenti la següent documentació:
a)

Resguard de constitució de la garantia definitiva prevista a la clàusula XIX
d'aquest Plec.

b)

La documentació que acrediti la possessió i validesa dels documents
acreditatius del compliment des requisits previs i que fou substituïda per la
declaració responsable ajustada al formulari del document únic europeu de
contractació (DEUC). Concretament haurà de presentar:

 Documentació referida a la capacitat d’obrar
1.1.- Si l'empresa fos persona jurídica, l'escriptura o document de
constitució o modificació, els estatuts o acte fundacional en els quals
constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament
inscrits, si s'escau, al Registre Públic que correspongui segons el tipus
de persona jurídica de què es tracti. També cal aportar el NIF de
l’empresa.
1.2.- Si es tracta d'empresari individual, el DNI o document que, si
escau, el substitueixi reglamentàriament.
1.3.- La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin
nacionals d'Estats membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s’acreditarà per la seva
inscripció en el registre professional o mercantil procedent, d'acord amb
la legislació de l'Estat on estiguin establerts o mitjançant la presentació
d'una declaració jurada o un certificat d'acord amb les disposicions
comunitàries d'aplicació – Annex XI de la Directiva 2014/24/UE-.
1.4.- Quan es tracti d'empreses estrangeres d’Estats no membres de la
Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, la

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Annex Resolució: JGL 08/02/19 - AN - PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS

DOC_ID: 7198827
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 041TD-PQPZ7-AXTFS
Data d'emissió: 26 de febrero de 2019 a les 9:47:48
Pàgina 12 de 19

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari accidental de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 08/02/2019 13:53

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 7168292

Altres: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: BC8RQ-M7HUP-WSXNO
Data d'emissió: 31 de enero de 2019 a les 9:33:43
Pàgina 12 de 19

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Cap de servei de Contractació i Compres de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 23/01/2019 12:48

missió diplomàtica permanent d'Espanya a l'Estat corresponent o de
l'oficina consular d’Espanya en l'àmbit territorial on es trobi el domicili de
l'empresa, en el qual es faci constar, prèvia acreditació per l’ empresa,
que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o
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capacitat d’obrar s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la

anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També
han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya
o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acredita que l’Estat
del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de
l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de
contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o
superior a 221.000 euros- o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al
que fa referència l’article 80 de la LCSP.

 Representació i personalitat jurídica de les persones signants de
les ofertes.
Quan la proposició no estigui signada pel licitador caldrà aportar el
poder per comparèixer o signar proposicions en nom del licitador, així
com la còpia autenticada del document nacional d’identitat o del
passaport del representant o apoderat.
c)

En el seu cas, qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per
contractar.

3. En relació amb l’obligació que l’adjudicatari estigui al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, serà el propi Ajuntament qui
accedirà d'ofici a la comprovació d'aquesta documentació justificativa, en els termes
establerts a l'article 28.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques. Cal tenir en compte, en tot cas, que si per part de
l'Administració es comprova que no s'està al corrent de pagament en el compliment
d'alguna d'aquestes obligacions, es produiran els efectes determinats al punt 5.
4. Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre oficial de licitadors i Empreses
classificades del sector públic, o bé al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de
Catalunya (RELI), no estarà obligat a presentar els documents justificatius o una altra
prova documental de les dades inscrites en els referits llocs, essent únicament
necessari la manifestació expressa per part del licitador de la inscripció en el Registre
o base de dades corresponent. La inscripció en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del Sector Públic o al Registre Electrònic d’Empreses
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al mateix i llevat prova en contrari, de la presentació a les convocatòries de
contractació de les condicions d’aptitud de l’empresari respecte de la seva personalitat
i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència
econòmica i financera, i classificació, així com de l’acreditació de la no concurrència de
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Licitadores de Catalunya (RELI), eximirà al licitador inscrit, tenint en compte el previst

les prohibicions de contractar que hagin de constar-hi.
5. Si en el termini assenyalat, no s'acomplís adequadament amb el requeriment,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir l’import del 3
per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
6. L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació, en els termes establerts en l'article 150.3
de la LCSP.
L’adjudicació es notificarà a l’adjudicatari i es publicarà al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Girona, en el termini màxim de 15 dies , indicant el termini en el que
s’hagi de procedir a la formalització del contracte.
7. El contracte es perfeccionarà amb la formalització, en virtut de la qual l'adjudicatari i
l'Ajuntament de Girona restaran obligats al seu compliment.
8. Aquesta s'instrumentarà en document administratiu, sens perjudici que el
contractista sol·liciti que es faci en escriptura pública, resultant al seu càrrec les
despeses que aquest tràmit generi.
9. La formalització del contracte no es podrà efectuar més enllà dels 15 dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació.
10. La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de
l'Ajuntament de Girona, en un termini no superior a 15 dies a comptar de la data de
formalització.

XIX. GARANTIA I FORMA DE CONSTITUCIÓ.
1. Serà exigible la prestació de garantia definitiva per import del 5% de l’ import de
l’adjudicació, que l’adjudicatari haurà de constituir en qualsevol de les formes
determinades en l’article 108 de la LCSP.
2. La garantia definitiva es constituirà dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment.
3. Aquesta garantia respondrà dels conceptes enumerats en l’article 110 de la LCSP.
4. Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats per l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena dels
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5. Un cop es donin per finalitzats els treballs objecte de contracte, es procedirà a retornar
la garantia constituïda al contractista, sempre i quan existeixi conformitat amb la prestació
contractada.
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mateixos.

XX. COMPLIMENT DEL CONTRACTE.
1. El compliment de les prestacions objecte d’aquest contracte s’entenen a risc i
ventura de l’empresa adjudicatària, de conformitat amb l’article 197 de la LCSP.
2. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi vençut el termini
contractual i s’hagi realitzat la totalitat de les prestacions contractades a satisfacció de
l’Ajuntament. Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant un acte formal i
comportarà l’obligació de l’Ajuntament de practicar a l’empresa adjudicatària la
liquidació del contracte i abonar-li el saldo resultant de conformitat amb l’article 210.4
LCSP.
3. Condició especial d’execució: L’adjudicatari haurà de garantir en general el
compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li
corresponen. Sobretot pel que fa referència a la coordinació d’activitats empresarials,
formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus treballadors.

XXI. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
1. Un cop perfeccionat el contracte, aquest només podrà modificar-se per raons
d’interès públic, en els casos i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i
concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
2. Aquestes modificacions no poden alterar les condicions essencials de la
contractació i adjudicació del contracte i s’han de limitar a introduir les variacions
estrictament indispensables. El procediment a seguir, en tot cas, és el previst a l’article
191, amb les particularitats previstes a l’article 207 de la LCSP, resultant obligat
procedir a la formalització i publicació de la modificació en virtut del previst a l’article
203.3 de la LCSP.

XXII. CAUSES DE RESOLUCIÓ.
1. Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta,
s’estarà al que disposen els articles 211, 212 i 313 de la LCSP.
2. La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
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tramitat

en

la

APROVAT

forma

reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGLCAP.
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XXIII. PENALITZACIONS.
1. El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva
realització i amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest plec de
clàusules, en el plec de prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l’empresa
adjudicatària en la seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per l’Ajuntament.
2. Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, per causa
imputable al mateix, incompleixi amb les seves obligacions o amb les condicions
especials d’execució i/o compleixi defectuosament amb les prestacions objecte del
contracte l’òrgan de contractació aplicarà el règim previst a continuació.
3. Per la demora en el termini d’execució, s’aplicarà el previst a l’article 193 de la LCSP,
pel que fa a la resta d’incompliments, s’estarà al següent règim:
a) Faltes molt greus:
- L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’ incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
b) Faltes greus:
- L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
- L’ incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’ incompliment que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
c) Faltes lleus:
- L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.
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normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt
greus.
4. A les anteriors faltes o incompliments els serà d’aplicació les següents penalitats o
sancions:
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- L’ incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la

a) Faltes molt greus: multa de fins a 10 per 100 del preu del contracte.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
5. Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en
consideració els següents criteris de graduació:
- La gravetat de la infracció comesa.
- La importància econòmica.
- L’existència d’intencionalitat.
- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats.
- La reincidència, per incórrer, dins el termini d’un any, en més d’un incompliment de
la mateixa naturalesa.
- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
- El benefici obtingut pel contractista.
6. Les penalitats previstes s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagués
constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments. En qualsevol cas, es
donarà audiència al contractista.

XXIV. CONFIDENCIALITAT.
L’adjudicatari, així com els treballadors al seu càrrec, es comprometen a mantenir la
confidencialitat de tota informació a la que puguin tenir accés en virtut de la prestació
d’aquests serveis.
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP, relatives a la publicitat de l’adjudicació i
a la informació que ha de donar-se als candidats i als licitadors, aquests podran
designar com a confidencial, part de la informació facilitada per ells al formular les
ofertes, en especial el que respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes
confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran difondre aquesta
informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
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que se li hagués donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la
seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà durant
un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació, a excepció que els
plecs o el contracte estableixin un termini més gran.
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d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i

XXV. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.
En el cas que per a l'assumpció del contracte o en el seu desenvolupament, el
contractista hagués de tenir accés a dades de caràcter personal per a una execució i
gestió correcte del concepte contractat, el contractista se sotmet expressament al
compliment del que s'estableix en els articles següents sobre seguretat de dades,
secret professional, eliminació i propietat de les dades i remissió al marc legal vigent.
Seguretat de les dades:
El contractista es compromet a adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i
organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la
seva alteració, pèrdua, tractament, divulgació, duplicació o accés no autoritzat, tenint
en compte l‘estat de la tecnologia, les dades emmagatzemades i els riscos a què estan
exposades, tant si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o natural.
Deure de secret professional:
El contractista es compromet a adoptar les mesures necessàries de tipus tècnic i
organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la
seva alteració, pèrdua, tractament, divulgació, duplicació o accés no autoritzat, tenint
en compte l‘estat de la tecnologia, les dades emmagatzemades i els riscos a què estan
exposades, tant si provenen de l’acció humana o de mitjà físic o natural.
Propietat de les dades:
El contractista reconeix expressament que les dades de caràcter personal a les què es
refereix el present document, són d’exclusiva propietat de l’Ajuntament de Girona, per
la qual cosa no podrà aplicar-les o utilitzar-les amb una finalitat diferent a la del servei
contractat, ni cedir-les a tercers, ni tan sols per a l’execució del present contracte, en
règim de subcontractació, fora dels termes pactats en l’encàrrec.
Eliminació de les dades:
El contractista s’obliga a trametre a l’Ajuntament de Girona, un cop finalitzat l’encàrrec,
i en un termini no superior a vuit dies, un document de reconeixement explícit de
l’eliminació de les dades cedides en qualsevol format i suport.
Remissió a la llei:
Sens perjudici del previst en el present document, el contractista s’obliga a respectar el
que disposa el reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
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lliure circulació d’aquestes dades, en tot allò que l’afecta per raó del seu accés a les
dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Girona, i al Reial decret 1720/2007, de
21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
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de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la

XXVI. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ, RECURSOS I JURISDICCIÓ.
1. L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a l’article 190 de la LCSP, les
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n’ofereixi el
compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable al contractista en motiu de l’execució del contracte, suspendre l’execució del
mateix i acordar-ne la seva resolució dins dels límits i amb subjecció als requisits i
efectes assenyalats a la LCSP i les seves disposicions de desenvolupament.
2. Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives
d’interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius. Els mateixos
posaran fi a la via administrativa i contra ells es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, conforme a allò previst a la Llei de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i sense perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu
de reposició d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

XXVII. RÈGIM JURÍDIC.
En tot allò que no estigui previst en aquest Plec de Condicions, s’entendrà d’aplicació
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP); el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre; el Real Decret 817/2009, de 8 de maig,
pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del
Sector Públic; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases de Règim Local; el
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, segons l'ordre de prelació que sigui aplicable;
supletòriament, la resta de normes de Dret Administratiu; i en defecte, les normes del
Dret Privat.

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Annex Resolució: JGL 08/02/19 - AN - PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS

DOC_ID: 7198827
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 041TD-PQPZ7-AXTFS
Data d'emissió: 26 de febrero de 2019 a les 9:47:48
Pàgina 19 de 19

Altres: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS

DOC_ID: 7168292
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: BC8RQ-M7HUP-WSXNO
Data d'emissió: 31 de enero de 2019 a les 9:33:43
Pàgina 19 de 19

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3973276 BC8RQ-M7HUP-WSXNO E185659C34EE4C333ABBDDAA8EC4F446AD6A791E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar
la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura i el codi de verificació CSV.

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 3997448 041TD-PQPZ7-AXTFS 3887D669DD188CD35D1B113F020B01663E1534CF i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que consta
a la capçalera. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura i el codi de verificació CSV.

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari accidental de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 08/02/2019 13:53

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Cap de servei de Contractació i Compres de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 23/01/2019 12:48

MODEL DE PROPOSICIÓ

"Proposició per prendre part en el procediment de contractació convocat per
l’Ajuntament de Girona per adjudicar el contracte de serveis de manteniment del
programari Firmadoc i Sicalwin”

En/na--------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, en nom
propi (o en representació de ----------------- com ho acredito per---------------------), hi pren
part en el procediment de contractació i es compromet a realitzar les prestacions
pròpies del servei, per un preu anual de _____________________ €, (lletra i xifres),
més ________________ € (lletra i xifres) d’IVA calculat al tipus del ____%.

Tot això de conformitat amb les condicions que s’estableixen en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de condicions tècniques reguladores del
contracte i que s’accepten en la seva integritat.

Així mateix, el licitador declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i
cadascuna de les condicions per a contractar i que no està inclòs en cap de les
prohibicions que es contenen en l'article 71 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic en tota la seva extensió que el referit article contempla.”
(Lloc, data i firma del licitador).
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