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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte

No procedeix la divisió en lots del contracte, perquè l’empresa AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, SLU, amb NIF B41632332, és l’única empresa que pot prestar el servei
de manteniment i suport de l’aplicació de nòmines SIGEP, atès que és l’empresa
fabricant de l’aplicació esmentada.
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

El contracte tindrà com a objecte el manteniment i suport de l’aplicació de la gestió de
les nòmines SIGEP de l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, utilitzada
pel departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

Els codis CPV del contracte són els següents:
48000000-8
48400000-2
48450000-7
48451000-4

Paquets de software i sistemes d’informació
Paquets de software de transaccions comercials i personals
Paquets de software de comptabilització del temps o recursos
humans
Paquets de software de planificació de recursos empresarials

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a
l’expedient.
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1.3) Cost del servei
El cost del servei està formulat per anualitats i es fixa en la quantitat màxima de
14.941,08 euros (IVA inclòs), amb el següent desglossament: 12.348,00 euros, en
concepte de pressupost net i 2.593,08 euros, en concepte d’IVA amb el tipus impositiu
del 21%.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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1.4) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació de 14.941,08 euros, IVA inclòs, es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 203/491/22706-Assessorament i
Manteniment Informàtica del pressupost de la Corporació.
Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin pels
exercicis 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 (incloent-hi les possibles pròrrogues) a fi de
poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades
anualitats.
1.5) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la Llei de Contractes del Sector Públic, és de 12.348,00 euros (IVA exclòs).
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Per a calcular el valor estimat del contracte s’ha tingut en compte el pressupost sense
IVA, multiplicat per la durada de 4 anys del contracte:
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Import pressupost: 6.174,00 € sense IVA.
Import pròrroga: 6.174,00 sense IVA.
Import modificació: 0 sense IVA.
Total: 12.348,00 € sense IVA. (= Valor Estimat del Contracte)

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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1.6) Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant 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, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
1.7) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà una durada de 2 ANYS a comptar des de la data de formalització del
contracte.
El contracte podrà ser prorrogable per un termini de 2 ANYS més, any per any, sense
que la seva totalitat pugui excedir els 4 ANYS de contracte.
1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
El contracte, no està subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant
un procediment negociat sense publicitat amb un únic licitador, per raons
d’exclusivitat i un únic criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableix l’article 166
LCSP, perquè està inclòs en el supòsit previst en l’article 168.a) 2n), per aquells
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supòsits en què els serveis només es poden encomanar a una única empresa. En el
contracte que ens ocupa, l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, amb NIF
B41632332, és l’única empresa que pot prestar el servei de manteniment i suport de
l’aplicació de la gestió de nòmines SIGEP, atès que es l’empresa fabricant de l’aplicació
esmentada.

1.9) Principis ètics i regles de conducta

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.
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1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents,
amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.
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d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes,
etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles
finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en
interès propi.
g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en
relació amb el Consorci o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin
societats “offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions
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tributàries amb les administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o de
la comarca del Maresme.
j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en
estats que utilitzin instruments tributaris considerats com a competència
fiscal lesiva per la OCDE.
k) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar
una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
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4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per
part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i
d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent.
1.10) Ús de mitjans electrònics
De conformitat amb la disposició addicional 15a de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics. No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació
oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els
plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat
degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels
principals elements de la comunicació.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, de conformitat amb la LCSP i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils
que les empreses hagin facilitat a aquest efecte, d’acord amb el que s’indica en la
clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que
s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació
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corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai
virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb
certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas
des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
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Certificats digitals:
De conformitat amb la disposició addicional primera del Decret -llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la
resta dels Estats membres”.
1.11) Solvència econòmica i financera professional o tècnica.
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No s’exigeix la classificació del contractista.
No es fixen l’acreditació de mitjans de solvència de l’empresa, atenent l’exclusivitat
que té l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, amb NIF B41632332, única
empresa que pot prestar el servei de manteniment i suport de l’aplicació de la gestió
de nòmines SIGEP atès que es tracta de l’empresa fabricant de l’aplicació esmentada.
1.12) Invitació per a presentar una proposició
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L’Ajuntament de Premià de Dalt enviarà una invitació a l’empresa AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, SLU, perquè lliuri una proposta a l’Ajuntament en el termini indicat a
l’apartat 1.13), relatiu al mode de presentació de proposicions, a comptar des de
l’endemà de la rebuda de la invitació.
L’oferta de l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, s’haurà d’ajustar al
que preveu el plec de clàusules administratives particulars, i la seva presentació
suposarà l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat d’aquestes clàusules
o condicions.
1.13) Mode de presentació de proposicions
En tant que el present contracte no està dividit en lots, segons consta justificat amb el
en aquest plec i l’expedient, l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU opta a
l’adjudicació del contracte en la seva integritat.
La proposició es presentarà en el termini de 15 dies naturals, a comptar des de
l’endemà de la notificació. La proposició es presentarà telemàticament a través del
portal web de l’Ajuntament de Premià de Dalt, a la seu electrònica.
http://www.premiadedalt.cat/seu-electronica/tramits-1
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en UN SOBRE ÚNIC en els termes següents:
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SOBRE ÚNIC
Contindrà la documentació següent:
 La DECLARACIÓ RESPONSABLE de compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta
com a ANNEX 1 al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, el licitador s’obliga a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan li sigui requerida. En especial cal fer esment a la documentació
tècnica demanada.


La PROPOSICIÓ ECONÒMICA

1.14) Mesa de contractació
No és preceptiva.

1.15) Variants
El licitador no podrà presentar en les seves ofertes variants.

1.16) Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment
negociat sense publicitat per raons d’exclusivitat.
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1.17) Garantia definitiva
S’eximeix al contractista de constituir una garantia definitiva, de conformitat amb el
que disposa l’article 107 de la LCSP, atesa l’exclusivitat de l’empresa AYTOS
SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, per a dur a terme aquesta prestació, i atès que les
circumstàncies concurrents en el present contracte permeten un control i una
fiscalització continuada dels serveis prestats i, per tant, una comprovació constant de
la qualitat del servei que es realitza.
1.18) Requeriment de documentació per a l’adjudicació del contracte
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L’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU, i dins del termini de 10 dies hàbils
comptadors des del dia següent a la recepció del requeriment electrònic que preveu
l’article 150 de la LCSP haurà de:
a) Certificat bancari de la titularitat del compte al qual es realitzaran els
pagaments corresponents.
b) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al
contracte i el compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans
externs, si s’escau
c) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
d) Acreditar les condicions especials d’execució.
e) Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals.
L’Ajuntament de Premià de Dalt, d’ofici, comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors
i Empreses Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que
el signatari de la proposició té poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la
solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i
que no està incurs en cap prohibició per contractar.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
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licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats
a l’article 150 de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.

2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:
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2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Premià de Dalt, als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
 Facilitar a l’Ajuntament de Premià de Dalt la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a l’Ajuntament de Premià de Dalt les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del
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procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment
de licitació.
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
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 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en
relació amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la
subcontractació) en els termes de l’article 217 LCSP.
2.2) Condicions especials d’execució
A tenor del que preveu l’article 202 LCSP, s’estableix les següent condició especial
d’execució:
a) L'empresa contractista ha de garantir l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de
les persones treballadores destinades a l'execució del contracte. A efectes de
comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan
aquest ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin
comprovar aquest compliment.
2.3) Modificació del contracte
No es preveuen modificacions del contracte. Per aquest motiu, el contracte només
podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en
els articles 205 i ss de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
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2.4) Règim de pagament
El pagament s’efectuarà anualment, prèvia presentació de la factura i conformitat per
part de tècnic auxiliar d’informàtica, que s’abonaran de conformitat amb el que
estableixen els articles 198 i 240 de la LCSP, i els articles 147 i següents del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte en els termes
establerts en els articles 240.2 de la LCSP i 155 i 156 del Reglament. En tot cas, se li
exigirà la constitució de garantia en forma d’aval, o una altra admesa per la Llei.
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Les factures expedides només reportaran interessos per demora des de la data
assenyalada en l’article 152 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

La presentació de la factura per part del contractista resta subjecte a les previsions
normatives contemplades a la “Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.”
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
PREMIÀ DE DALT: L01082303

2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.

2.6) Penalitats
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L’empresa adjudicatària serà responsable de la qualitat tècnica de les prestacions que
desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per a l’Administració o per a
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
2.6.1 ) Incompliment o compliment defectuós del contracte
Dur a terme un incompliment o compliment defectuós en la qualitat de prestació del
servei permetrà a l’Ajuntament optar entre:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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a) La resolució del contracte.
b) Imposició de penalitats.
En cas que l’Ajuntament de Premià de Dalt opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista penalitats, amb el límit del 10% del preu del contracte, per
a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.

2.6.2 ) Demora en el compliment del contracte
En cas d’una demora, total o parcial, en el compliment del contracte, l’Ajuntament de
Premià de Dalt podrà optar entre:
a) La resolució del contracte.
b) Imposició de penalitats.
En cas que l’Ajuntament de Premià de Dalt opti per la no resolució del contracte,
s’imposarà una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.
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2.7) Causes de resolució
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els
articles 211 a 213 de la LCSP i amb caràcter específic, en relació al contracte de serveis,
pel que estableixen els articles 313 de la mateixa llei, així com també pels articles 109 a
113 i 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

a) El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de
prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a
l’article 71 LCSP.
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes a la normativa
esmentada les següents:

b) L’incompliment de qualsevol obligació essencial del contracte, si s’ha
establert, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula següent
referida a les penalitzacions.
c) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.
2.8) Termini de garantia del contracte
No es fixa un termini de garantia del contracte.

2.9) Cessió
No s’admet la cessió atesa l’exclusivitat que ostenta l’empresa que ha de dur a terme
l’objecte del contracte.
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2.10) Subcontractació
No s’admet la subcontractació, atesa l’exclusivitat que ostenta l’empresa que ha de
dur a terme l’objecte del contracte.

2.11) Confidencialitat de la informació
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La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
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2.12) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.

2.13) Lloc de prestació objecte del contracte
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El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és Premià de Dalt.

2.14) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al
Sr. Salvador Mataró Vilà.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.

2.15) Protecció de dades de caràcter personal
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L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les
quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al
que estableix 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 pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal que en el
cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin
pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
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3) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEI
3.1) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat d’acord amb la justificació que consta a l’expedient
en base a:
Preus referits a components de la prestació
Preus referits a unitats d’execució o de temps
Aplicació d’honoraris professionals segons tarifa
Un tant alçat en no haver estat possible o convenient la seva descomposició.
Una combinació de diverses de les modalitats anteriors.
3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del
contracte.
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1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 22/06/2021 10:02

Exp. 2021/000020/1403

L’Ajuntament de Premià de Dalt es reserva la realització de comprovacions sobre la
qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció.

3.3) Facultat de l’Ajuntament de Premià de Dalt sobre el manteniment d’estàndards
de qualitat en la prestació del servei.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del
contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació
contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
l’Ajuntament n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini
més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.

3.4) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
No és procedent.

ANNEX 1
Declaració responsable que compleix les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’administració
El senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom propi /
en nom i representació de Nom Empresa, amb CIF A-00000000, de la qual actua en
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1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 22/06/2021 10:02

Exp. 2021/000020/1403

qualitat de Càrrec (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o
mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de Ciutat, senyor
Nom Cognom 1 Cognom 2, en data dia/mes/any i número de protocol 00000, declara
sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE L’APLICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LES NÒMINES DE L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT.

1) Que el perfil de l’empresa és el següent:

Tipus d’empresa

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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Microempresa

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros
Menys de 50 treballadors, amb un volum anual
de negocis o balanç general anual no superior
als 10 milions d’euros
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
o balanç general anual no superior als 43 de
milions d’euros
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros

2) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració
previstes al Capítol II, Secció 1a LCSP.
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3) Que l’entitat que represento i jo mateix/a adoptem una conducta èticament
exemplar i actuem per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes
i adeqüem la nostra activitat a tal efecte.
4) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
5) Que declaro el compromís d’adscriure al contracte els mitjans materials, personals i
equips, que s’hauran d’ajustar a les exigències del plec de prescripcions
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars (si
existeix).

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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6) Que l’empresa (marcar l’opció que correspongui):
Està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
Està inscrita en el “Registro Oficial de Licitadores y Empreses Clasificadas del Sector
Público” i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
No està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE

7) Que, en cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de
les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.
8) Que està legalment constituït i habilitat per exercir l’activitat objecte del contracte.
L’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
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9) Que en cas de no estar subjecte o exempt de l’IVA, declara responsablement que
compleix el supòsit legal de no subjecció o exempció, essent vigents les
circumstàncies que van donar lloc a la no-subjecció o exempció.
10) Que disposa de la documentació acreditativa d’estar d’alta de l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE), a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, que no s’ha
donat de baixa en la matrícula de l’esmentat impost i del rebut del darrer
pagament. En cas de ser una empresa exempta d’aquest impost, declara
responsablement que compleix el supòsit legal d’exempció i que disposa del
document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
11) Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
12) Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
13) Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
14) Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
SÍ

NO

NO obligat per normativa

15) Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
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SÍ

NO

NO obligat per normativa

16) Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos en el PCAP.
SÍ

NO

17) Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses

(s’hauran d’indicar els noms i les circumstàncies dels integrants i la participació de
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en UTE
en cas de resultar adjudicataris)

NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses

18) Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

*Camps obligatoris
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Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificacions, comunicacions i/o requeriments quedessin en desús, caldrà comunicarho, per escrit, a l’Ajuntament de Premià de Dalt per tal de procedir a la modificació
corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Premià de Dalt pugui
facilitar-les al servei E-Notum a aquests efectes.
19) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a
què pertanyen és ____________: (cal indicar les empreses que el composen)
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20) Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada a la clàusula 1.18 del PCAP.
21) En cas que es tingui previst subcontractar els servidors o els serveis associats als
mateixos, el nom o perfil empresarial dels subcontractistes als que s’encomani la
seva realització.
NO es té previst
SÍ es té previst (cal indicar el nom o perfil empresarial del subcontractista al
que s’encomani la seva realització)

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
Nom Cognom 1 Cognom 2
Xxxxx, ___ d_____________ de 202__.
En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) hi ha d’haver una declaració responsable de
cadascuna de les empreses que hi formaran part.
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