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CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA PER EMETRE
RECOMANACIONS TÈCNIQUES DE MANEIG DEL CONREU DE VINYA
TENINT EN COMPTE PARÀMETRES EDÀFICS I CLIMATOLÒGICS QUE
PERMETIN AL VITICULTOR EL MÀXIM APROFITAMENT DE L’AIGUA DEL
SÒL I ADAPTAR-SE AL CANVI CLIMÀTIC, EN EL MARC DEL PROJECTE
LIFE CLINOMICS
REUNITS
D'una banda, el President del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS
senyor Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació d’aquest
Consell, en ús de les facultats de representació conferides per l’article 13 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya i facultat per acord de la Junta
de Govern de 26 de setembre de 2019.
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D’altra banda, el senyor Josep Usall Rodié, el qual actua en nom i
representació de l’entitat pública INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA
AGROALIMENTÀRIES (IRTA), en qualitat de Director general en virtut de
l’escriptura pública autoritzada davant el notari en data 14 de setembre de 2018
i amb número de protocol 1.800, amb domicili social a Ctra. C-59 Km. 12,1 de
Caldes de Montbui (08140) i amb CIF núm. Q5855049B.
Compareix el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen plena capacitat legal per contractar i perquè així en
resti constància, posen de manifest els següents:
ANTECEDENTS
I.

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 5
d’agost de 2019, va aprovar l’inici i l’expedient de contractació del Servei
d’assistència per emetre recomanacions tècniques de maneig del conreu de
vinya tenint en compte paràmetres edàfics i climatològics que permetin al
viticultor el màxim aprofitament de l’aigua del sòl i adaptar-se al canvi
climàtic, en el marc del projecte Life Clinomics (exp. G5038-000049/2019).
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II.
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La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 26
de setembre de 2019, va adjudicar el contracte menor del Servei
d’assistència per emetre recomanacions tècniques de maneig del conreu de
vinya tenint en compte paràmetres edàfics i climatològics que permetin al
viticultor el màxim aprofitament de l’aigua del sòl i adaptar-se al canvi
climàtic, en el marc del projecte Life Clinomics (exp. G5038-000049/2019) a
favor de l’entitat de dret públic INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA
AGROALIMENTÀRIES (IRTA) (Q5855049B).

En conseqüència, malgrat ser un contracte menor el qual no requereix la
formalització de contracte d’acord amb el previst a l’article 153.2 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, les parts
contractants procedeixen a subscriure el present contracte administratiu de
serveis tenint en compte els articles 35 i 36 LCSP i en base a les següents:
PACTES
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Primer.- Objecte del contracte
L’objecte del servei és “emetre recomanacions tècniques de maneig del conreu
de vinya tenint en compte paràmetres edàfics i climatològics que permetin al
viticultor el màxim aprofitament de l’aigua del sòl i adaptar-se al canvi climàtic”.
Mitjançant avisos setmanals respecte de les necessitats d’aigua i així, ajudar a
prendre decisions agronòmiques (podes en verd, supressió de cobertes verdes,
disminució de la carrega de fruits per cep,...).
Les tasques a realitzar i que conté aquest servei són:
1) Redacció de la proposta tècnica prèvia sobre els continguts i disseny del
metodologia de treball:
Redacció de la proposta tècnica prèvia sobre els continguts i disseny del
metodologia de treball del dispositiu experimental i definició de
paràmetres de mesura necessaris per emetre les recomanacions.
Proposta de localització de 5 emplaçaments de mostreig amb les
següents condicions: finques amb cultiu de vinya pròximes a la Xarxa
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei
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Meteorològic de Catalunya (SMC) que
distribuïdes pel territori de l’Alt Penedès.

G5038-000049/2019

estiguin estratègicament

2) Instal·lació d’una xarxa de sensors edàfics pel monitoreig del contingut
volumètric d’aigua al sòl i caracterització edàfica:
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Suport i treball conjunt amb el Servei de Territori i Sostenibilitat del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la localització de viticultors
col·laboradors amb vinyes representatives de cada zona (en base a la
proposta tècnica del punt 1).
Instal·lació en cada punt de mostreig de 3 sondes capacitatives de
mesura del contingut volumètric d’aigua en tres profunditats
representatives del perfil del sòl a cada lloc. Les dades d’aquestes tres
sondes s’emmagatzemaran al núvol mitjançant un datalogger connectat
al núvol de forma segura. En aquest sentit l’usuari i propietari de les
dades serà el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a qui caldrà facilitar
les claus d’accés per a la descàrrega de les mesures d’humitat i
modelització i anàlisis per al càlcul de necessitats hídriques.
Validació, seguiment i manteniment de les sondes i validació del
correcte enviament de les dades.
Una vegada instal·lats els sensors, caldrà entregar al Consell Comarcal
de l’Alt Penedès les dades corresponents a l’estat final de la instal·lació
(ubicació dels aparells, parcel·les i dades edàfiques, cultiu i varietat
actual i dades dels propietaris).
3) Informes setmanals
Elaboració de recomanacions setmanals de maneig agronòmic en base
al càlcul de necessitats hídriques, les dades meteorològiques i edàfiques
recollides, i a les prediccions meteorològiques de la setmana següent.
Validació de la qualitat de les recomanacions emeses i l’acceptació per
part dels viticultors de les mateixes, al llarg de tot un cicle.
Els resultats finals del projecte pilot han de servir per, en un futur proper
poder implementar una eina informàtica per fer arribar les
recomanacions als viticultors amb agilitat i fiabilitat.
4) Informe final:
Recull de la base de dades obtingudes i els fulls de càlculs, les
recomanacions emeses i la valoració del resultats finals del projecte pilot.
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Segon.- Documentació a lliurar
1. Proposta tècnica prèvia sobre els continguts i disseny de la metodologia de
treball (un mes des de la formalització del contracte).
2. Informe del resultat de la instal·lació dels sensors (una vegada finalitzada la
tasca d’instal·lació).
3. Recomanacions setmanals de maneig del sòl.
4. Informe final (a la finalització del projecte).
5. Document de síntesi en format PowerPoint i PDF del desenvolupament de
l’acció pilot, en els tres idiomes del projecte: català, castellà i anglès.
Tots els documents tindran el format PDF i seran visibles el logotip del projecte
LIFE CLINOMICS i logotips del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Tota la documentació es lliurarà en format electrònic mitjançant instància
genèrica d’empreses, al portal de tràmits del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès:
https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/TramitsEmpreses.aspx
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Tercer.- Aquesta contractació queda sotmesa:
a) 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.
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara
endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el
que no hagin modificat ni derogat les disposicions esmentades
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui
aplicable. Supletòriament, són aplicables al contracte les normes de dret
administratiu i, si no, les normes de dret privat.
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Quart.- El preu dels serveis, segons l’oferta presentada és de 14.650,00 € +
3.076,00 € (21% IVA) = 17.726,50 €, el qual s’imputarà a l’aplicació
412.2279902 del pressupost del 2019 del Consell Comarcal, d’acord amb el
desglossament de les tasques següent:
BASE
IMPOSABLE

TASQUES
Redacció d’un informe previ sobre els
continguts i disseny de l’eina
Instal·lació d’una xarxa de sensors
Informes setmanal : recomanacions setmanals
de maneig del sòl
Informe final: Recull de la base de dades
obtingudes i valoració dels resultats finals de
projecte pilot.
TOTAL

1.000,00 €

IVA
21%

PREU MÀXIM
(IVA INCLÒS)
210,00 €
1.210,00 €

9.850,00 €

2.068,00 €

11.918,50 €

2.050,00 €

430,50 €

2.480,00 €

1.750,00 €

367,50 €

2.117,50 €

14.650,00 €

3.076,00 €

17.726,50 €
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Es podrà presentar una/es factura/es per l’import de la tasca feta i sense
sobrepassar l’import de l’adjudicació amb el concepte general “C.3 Implementació de les accions d’adaptació, emetre recomanacions tècniques de
maneig del sòl tenint en compte paràmetres edàfics i climatològics que
permetin al viticultor el màxim aprofitament de l’aigua del subsòl i adaptar-se al
canvi climàtic” i amb els conceptes i dates següents:
CONCEPTE TASCA
Redacció d’un informe previ sobre els
continguts i disseny de l’eina
Instal·lació d’una xarxa de sensors
Informes setmanals: recomanacions
setmanals de maneig del sòl
Informe final: Recull de la base de dades
obtingudes i valoració del resultats finals
del projecte pilot.

Data
Un mes des de la formalització del
contracte
A l’entrega de l’informe una vegada
instal·lats tots els sensor per registre
general del CCAP
A l’entrega del darrer informe setmanal pel
registre general del CCAP
A l’entrega de l’informe final al registre
general del CCAP

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 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un
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certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa
l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el
procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable
de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el
sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.
La unitat tramitadora, l’òrgan gestor i l’oficina comptable del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès són: L06090040.
Aquest pagament es realitzarà dins del termini de 50 dies naturals, des de
l’entrada de la factura corresponent el Registre Electrònic de Factures del
Consell Comarcal, prèvia conformitat del Servei responsable del Consell
Comarcal.
L'estat de tramitació de les factures es podrà consultar a la seu electrònica del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
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Cinquè.- Vigència del contracte
La durada del contracte serà des de la seva signatura i fins al dia 16 de juny de
2020.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat
Les dades de caràcter personal dels signants i tercers en el desenvolupament
d’aquest servei, en tota la documentació generada, es tractaran segons la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (LOPD-GDD), i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades).
Els adjudicataris es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte
del contracte i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i
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organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i
evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat.
Setè.- Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista
en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’hagi
convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es
tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les
actuacions descrites a l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les
incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del
contracte.
Vuitè.- Responsabilitat de l’empresa contractista
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L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
dugui a terme i de les prestacions i serveis 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 a risc i ventura seu i està obligada
a indemnitzar pels 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.
Novè.- Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP,
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el 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.
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Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en
els termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert a l’article 191 de la LCSP.
Desè.- Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen
els articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
Sense perjudici del que estableix l’article 315.1 de la LCSP pel que fa a
contractes de serveis que consisteixin en l’elaboració íntegra de projectes
d’obres. L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa
contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i
compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades
i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
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Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà
rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà
dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Onzè.Les causes i els efectes de resolució del contracte són les
assenyalades en els articles 211, 212, 213 i 313 de la LCSP. Igualment:
La finalització del termini de vigència.
La denúncia.
El mutu acord de les parts.
Per incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
Per altres causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes
administratius.
Dotzè.- De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(BOE núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC

8

E/010690-2019 22/10/2019 12:58:10

G5038-000049/2019

núm. 6780 de 31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació
amb aquest contracte, farà pública la informació relativa a les parts signants,
l’objecte, la vigència, les obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les
econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi.
Tretzena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació,
modificació, resolució, efectes, compliment i extinció del contracte seran
resoltes per l'òrgan de contractació. Contra les resolucions d’aquest òrgan de
contractació es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del contenciosos administratius, sotmetent-se expressament
l’adjudicatari a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un
sol efecte.
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Xavier Lluch i LLopart
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Josep Usall Rodié
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA)

Xavier Rodado Honorato
Secretari
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