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CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I D’AUDITORIA EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ DE DADES I DE SEGURETAT, REFERENT A LES DADES DE CARÀCTER
PERSONAL I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.

1. Antecedents
La digitalització i la revolució tecnològica, així com la globalització de les dades,
genera nous reptes per la protecció de les dades personals i, en particular, pels
drets i llibertats dels ciutadans, que obliga, a garantir uns nivells de seguretat
adequats al risc, i per tant, a adoptar nous models de canvi cultural per la utilització
i accés a les noves tecnologies.
L’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell (en endavant RGPD), 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; de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d’altra normativa vigent
aplicable; i per l’altra, el RD 3/2010, de 8 de gener de 2010, pel qual es regula
l’Esquema Nacional de Seguretat (en endavant ENS) en l’àmbit de l’Administració
Electrònica, comporta incorporar, a les Administracions Públiques, mesures
jurídiques, tècniques i organitzatives apropiades, pel seu compliment:
 El RGPD és des del 25 de maig de 2018 una norma directament aplicable a
l’Administració Pública i a les entitats del seu sector públic. A l’actualitat,
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (en endavant Ajuntament), està
en el període d’adequació del model organitzatiu al RGPD, així com, de la
incorporació, de les mesures jurídiques, tècniques i organitzatives que
requereix el compliment. Per la incorporació d’aquestes mesures és oportú i
convenient, l’adopció d’una nova arquitectura de model de governança en la
protecció de dades de caràcter personal, que incorpori de manera
progressiva les diferents accions per garantir, entre d’altres, el compliment
de la nova regulació europea en matèria de protecció de dades.
L’Ajuntament, va adjudicar una contractació menor, a l’any 2018, pel
servei d’adequació de l’Ajuntament al RGPD, i d’aquesta manera poder
disposar de mesures prèvies de compliment. Els lliurables que disposa
l’Ajuntament de l’execució de la contractació menor de 2018 són els
següents:
o

Informe sobre el compliment del deure d’informar - Política de
privacitat i informació ampliada
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o
o
o
o
o
o

o

Informe sobre el compliment del deure d’informar - Textos
Models de clàusula a incloure al Plec de clàusules administratives
particulars aplicable als contractes d’encarregat
Informe sobre la designació d’un DPD a l’Ajuntament de L’H
Informe sobre la necessitat de realitzar una avaluació d’impacte en la
protecció de dades
Plantilla d’anàlisi de riscos
Qüestionari bàsic per elaborar l’informe d’anàlisi de riscos (part
tècnica)
Proposta de Registre d’Activitats de tractament (Versió desembre de
2018)

L’Ajuntament, disposa des del dia 3 de juliol de 2018, d’un Delegat de
Protecció de Dades, amb les funcions que li atribueix el Reglament relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 El compliment de l’ENS, en l’àmbit de l’Administració Electrònica, té com a
objecte, establir els principis i els requisits d’una política de seguretat en la
utilització de mitjans electrònics que permeti la protecció adequada de la
informació, amb la finalitat de crear les condicions necessàries de confiança
en l’ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la
seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis
electrònics, que permeti als ciutadans i a les Administracions Públiques
l’exercici de drets i el compliment de deures a través d’aquests mitjans.
L’Ajuntament, va adjudicar una contractació pel servei de l’Oficina Tècnica
per a la gestió integral dels temes de seguretat de dades pel compliment
dels requeriments de L’ENS i Llei de Protecció de dades. A la finalització
d’aquella contractació, de setembre de 2017, es va aportar un informe
tècnic de revisió de compliment amb els requeriments de l’ENS, i en el qual
figura l’inventari i la valoració de serveis i sistemes d’informació; resum del
nivell de compliment dels controls de l’ENS; conclusions per domini i el Pla
d’adequació amb recomanacions, i d’aquesta manera poder disposar de
mesures prèvies pel compliment respecte l’ENS.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució
escollida
Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment a l’establert al RGPD; a
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i d’altra normativa vigent aplicable; i de
l’ENS.
Donat que l’Ajuntament està treballant per la construcció d’una nova arquitectura
de model de governança en la protecció de dades de caràcter personal, que inclou,
la implementació de mesures de seguretat adequades, per garantir uns nivells de
seguretat adequats al risc.
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Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament no
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions,
motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç
que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’ un
servei especialitzat per l’assistència tècnica i d’auditoria, en matèria de
protecció de dades i de seguretat, referent les dades de caràcter personal i
els sistemes d’informació, de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat mínimament òptima del servei
suficient per donar resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible
l’aportació de noves millores o solucions més eficients i eficaces en futures
licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada mínima del
contracte de dos anys i amb possibilitat de pròrroga per un any.

3. Objecte
Contractació d’un servei d’assistència tècnica i d’auditoria, en matèria de protecció
de dades i de seguretat, referent les dades de caràcter personal i els sistemes
d’informació, de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
El servei d’aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics
CPV 2008: 79411000-8 Serveis generals de consultoria de gestió.

4. Justificació de no divisió en lots
Als efectes del que disposa l’article 99.3 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
2017, en endavant LCSP, es fa constar la no divisió per lots de l’objecte del present
contracte, ja que per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre
aquestes com una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes
que permetin ser executades de forma independent. A més caldria exigir una
coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global de
les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que
es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les
prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics
proporcionals a la finalitat requerida

5. Pressupost base de licitació
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El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació, de conformitat amb l’oferta
de l’empresa adjudicatària i, en cap cas, podrà excedir de 66.600,00 € (IVA
exclòs). Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte
que integra el contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes
previstos. El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l’Ajuntament, és el de 80.586,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 66.600,00 €, pressupost net i 13.986,00 € en concepte d’Impost sobre el
Valor afegit al tipus del 21%.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la
xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors
excedeixen el tipus de la licitació. En tot cas, les ofertes que excedeixin el
pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del procediment.
El sistema de determinació del preu és a preu alçat de conformitat amb l’art. 102
de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per
fer front a errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà
invariable.
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos
directes i indirectes.
El càlcul dels costos directes s’efectua a partir del càlcul de l’esforç que s’estima
necessari per a la prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el
conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió
pública (Resolució de 22 de febrer de 2018, de la Direcció General de Treball – BOE
número 57, de 6 de març de 2018) i inclou els següents serveis:
o
o
o

Serveis d’assistència tècnica, en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
Serveis d’assistència tècnica, en matèria de seguretat, dels sistemes
d’informació.
Auditories preceptives a RGPD i ENS.

Segons el plec tècnic, el número mínim de persones destinades al servei
serà de 4, en règim de dedicació parcial al projecte, amb els següents
perfils:
Perfil

Número

Dedicació

Cap de projecte

1

Parcial

Consultors sèniors

2

Parcial

Auditor

1

Parcial

Formació
B1. Que coordinarà els treballs del projecte
i serà l’interlocutor amb l’Ajuntament
C2. Que donaran suport a les tasques
d’implementació del RGPD i de l’ENS
C1. Amb experiència per auditar en
protecció de dades i seguretat

(B1, C2 i C1 corresponent a les categories definides al sistema de classificació professional establert al
conveni del sector)
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La despesa directa per any estimada, a partir dels sous de l’equip de
persones demandades pel servei, suposant una dedicació parcial de les
persones adscrites al present contracte és la següent:

Lloc de
treball
Cap de
projecte
Consultor
senior
Auditor

Salari anual

Costos càrrec
empresa

Recursos Dedicació

Cost del personal

25.986,59 €

7.795,98 €

1

12%

4.053,91 €

23.039,66 €
24.640,37 €

6.911,90 €
7.392,11 €

2
1

25%
20%

14.975,78 €
6.406,50 €
25.436,18 €

Total

El càlcul de l’estructura de costos directes i indirectes que determina el
pressupost base de licitació s’ha efectuat a partir de les dades que publica el
Banc d’Espanya en relació a les dades econòmiques de les empreses del sector
(codi (CNAE): J62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas
con la informática). En relació a la despesa de personal, s’ha considerat l’import
calculat en l’apartat anterior de costos directes i es fa la hipòtesi que el
percentatge de mà d’obra directa és del 95% i el de la mà d’obra indirecta del
5% i que l’import dels materials és un 2% de l’import del cost de personal.
Els ratis sectorials que s’obtenen són els següents:

XIFRA DE VENDES TOTAL MIDES
Exercici: 2019
Percentatges
(CNAE): J62 Programación, consultoría y
(Q2)
otras actividades relacionadas con la
informática
51,05%
R01: valor afegit/xifra neta negocis
39,48%
R02: despesa personal/xifra neta negocis
Mà d'obra directa 95,00% 37,51%
Mà d'obra indirecta 5,00% 1,97%
3,77%
R14: Immobilitzat material/total actiu
129,28%
R16: xifra de vendes/total actiu
10,81%
R20: capital circulant/xifra de vendes
6,24%
R03: resultat econòmic brut /xifra de negocis
3,00%
Interès legal del diner (LPGE: Llei 6/2018)
Es selecciona el rati Q2 perquè és una dada unimodal i simètrica (no es
consideren els valors extrems) i dona la informació en la que es troba la mitjana
aritmètica i la mediana dels valors.

A partir dels anteriors ratis financers podem obtenir els ratis de gestió dels
costos, i d’aquests, una estructura de costos directes i indirectes que determina,
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d’acord amb l’art. 100.2 LCSP, el pressupost anual del contracte es desglossa en
els termes següents:

ESTRUCTURA PRESSUPOST BASE DE
estructura de
%
Estructura
LICITACIÓ (PBL)
costos
estructura
PBL
b1+b2+b3
TOTAL COST VENDES (b)
81,68% 27.200,31 €
b1: Import cost personal (mà d'obra
càlculs mà obra
76,38% 25.436,18 €
directa)
b2: Materials (hipòtesi % del cost de
2,00% x b1
1,53%
508,72 €
personal)
R14
b3: Altres despeses d'explotació
3,77%
1.255,41 €
(a-b-f-d)
COSTOS INDIRECTES (c )
11,67%
3.885,24 €
f1+f2
COST FINANCER (f)
0,41%
136,53 €
f1 R14/R16*ILD
0,09%
29,97 €
R20*ILD
f2
0,32%
106,56 €
R03
BENEFICI EMPRESARIAL (d)
6,24%
2.077,92 €
100,00%
TOTAL BPL (a)
100,00% 33.300,00 €
IVA
21%
6.993,00 €
TOTAL PBL AMB IVA
40.293,00 €

6. Imputació al pressupost municipal
Aquest contracte per la durada de la seva execució comporta que la seva despesa
s’imputi a diferents exercicis pressupostaris.
La despesa corresponent a l’exercici 2021 es farà efectiva amb càrrec a la partida
que consta al certificat de retenció de crèdit núm. 210009879 de data 5 de febrer
de 2021, emès per la Intervenció General, d’acord amb els imports especificats a
continuació.

Any
2021

Mesos
6

Econòmic
227.99.02

Programa Orgànic
9205

02

Import net
16.650,00€

%
IVA
21

Import
IVA
3.496,50 €

Import total
20.146,50 €

Per als diferents exercicis del contracte, la despesa corresponent anirà amb càrrec
al/als pressupost/os i la/es partida/es següent/s, tal i com consta al certificat de
retenció de crèdit d’exercicis futurs 210005799K i 210005800E, emesos per la
Intervenció General.
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Any
2022
2023

Mesos
12
6

Econòmic
227.99.02
227.99.02

Programa Orgànic
9205
9205

Import
net

02
02

33.300,00 €
16.650,00€

Import total

%
IVA
21
21

Import
IVA
6.993,00 €
3.496,50 €

Import
total
40.293,00 €
20.146,50 €

80.586,00€

La referida despesa respon a les previsions del plec de condicions tècniques. Per al
cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin conclòs
a la data prevista d’inici del servei prevista en aquests plecs i en els plecs de
condicions tècniques, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu del
contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de
conformitat amb l’art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.

7. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor
estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de
determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:

Any
2021
2022
2023
2023
2024
Total

Mesos

Pressupost net
prestació
6
12
6
6
6

Pressupost net
pròrrogues

16.650,00 €
33.300,00 €
16.650,00 €

66.600,00 €

16.650,00 €
16.650,00 €
33.300,00 €
VEC

Total
16.650,00 €
33.300,00 €
16.650,00 €
16.650,00 €
16.650,00 €
99.900,00 €
99.900,00 €

8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a
considerar
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren
el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en

7/15

relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit
s’indica i justifica:

8.1 Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 55 punts, que
representen un 55% del total a puntuar):
Criteris econòmics
 Preu: Fins a un màxim de 48 punts, la qual cosa representa el 48% del total
de puntuació a obtenir. Formulació del criteri: Per la millor oferta respecte del
tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 48 punts, i a la resta d’ofertes
s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com
s’estableix en aquesta formula:
Punts = (millor oferta / oferta) * 48
Criteris relacionats amb la qualitat del servei
 Experiència professional del personal que hagi de prestar el servei segons els
requeriments professionals detallats a l’apartat 3 del Plec Tècnic: fins a un
màxim de 3 punts, la qual cosa representa el 3% del total de puntuació a
obtenir.
Degut a l’entrada en vigor, al 2016, del nou Reglament General de
Protecció de Dades i la necessitat que la seva aplicació vagi en connexió
amb l’estipulat de l’Esquema Nacional de seguretat, es creu adient la
valoració de l’experiència del perfil de consultors sèniors assignats al
projecte que són els encarregats de les tasques tècniques de suport a la
implementació del RGPD i l’ENS.
Es valorarà l’experiència de fins a dos consultors sènior, amb els següents
barems:
o Consultor/a sènior 1: (fins a un màxim d’ 1,5 punts):
- amb experiència de 4 a 5 anys: 0,75 punts.
- amb experiència de 6 a 7 anys: 1,5 punts.
o Consultor/a sènior 2: (fins a un màxim d’ 1,5 punts):
- amb experiència de 4 a 5 anys: 0,75 punts.
- amb experiència de 6 a 7 anys: 1,5 punts.
Mitjà d’acreditació, a través d’una declaració responsable detallada on hi figuri la
tasca i els anys de prestació de les tasques.
 Criteris socials i mediambientals: Fins a un màxim de 4 punts, la qual cosa
representa el 4% del total de puntuació a obtenir:


Millores relatives a la contractació indefinida dels treballadors
adscrits al contracte.
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El nou escenari de la protecció de dades de caràcter personal i
d’acompliment de l’Esquema Nacional de seguretat als ens locals
ha de comportar una millor estabilitat en el treball d’especialistes
dedicats a una matèria que forma part de la cultura organitzativa.
Donat que es preveu un equip format per 4 persones, es valorarà
en 1 punt cada membre de l’equip que disposi d’un contracte en
règim indefinit i un mínim de 2 anys d’antiguitat a l’empresa, fins a
un màxim de 4 punts.
Mitjà d’acreditació: a través del document de vida laboral.

8.2 Criteris qualitatius vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un
judici de valor (fins a 45 punts, que representen un 45% del total a
puntuar):
 Memòria descriptiva: Fins a un màxim de 45 punts, la qual cosa representa el
45% del total de puntuació a obtenir.
Els licitadors presentaran un document de memòria descriptiva, on es concreti,
clarament i exclusivament, les possibles millores i aspectes diferenciables
respecte les especificacions del Plec de prescripcions tècniques i que asseguri la
qualitat del servei.
Condicions de presentació:
o

El document serà d’una extensió màxima de 40 pàgines, incloent
gràfics, imatges, annexes, taules, etc.

o

Haurà de contenir, com a màxim, els apartats següents:
 Millores i aspectes diferenciables respecte les tasques a
desenvolupar per assistència tècnica en matèria de protecció de
dades de caràcter personal, es valorarà fins a 8 punts.
 Millores i aspectes diferenciables respecte les tasques a
desenvolupar per assistència tècnica, en matèria de seguretat,
dels sistemes d’informació, es valorarà fins a 8 punts.
 Millores i aspectes diferenciables respecte les tasques d’auditoria
preceptiva del RGPD, es valorarà fins a 6 punts.
 Millores i aspectes diferenciables respecte les tasques d’auditoria
preceptiva de l’ENS, es valorarà fins a 6 punts.
 Millores i aspectes diferenciables respecte de l’entrega de
lliurables de seguiment, es valorarà fins a 8 punts.
 Millores i aspectes diferenciables respecte l’equip de treball, es
valorarà fins a 6 punts.
 Elaboració d’un cronograma de planificació de les tasques a
desenvolupar, es valorarà fins a 3 punts.

o

La memòria descriptiva aportada que no respecti les condicions de
presentació no serà avaluable.
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9. Procediment d’adjudicació
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix
el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per
a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest
contracte mitjançant un procediment obert simplificat.

10. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i
financera de les empreses
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de
no discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa,
les condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en
aquest procediment d’adjudicació és la següent:
Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no
es trobin en supòsits de prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la
següent solvència:
1.- Solvència econòmica i financera:


Les empreses adjudicatàries presentaran el volum anual de negocis en
l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels
tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici
d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes l’import del
qual ha de ser com a mínim d’ 1,5 vegades la mitjana anual del
contracte, d'acord el que estableix l'article 87 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.



El certificat d’assegurança d’indemnització per riscos professionals
expedit per l’assegurador on constin els riscos assegurats i la data de
venciment de l’assegurança, així com el compromís de la seva renovació
o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant
tota l’execució del contracte per import mínim del valor estimat del
contracte.

2.- Solvència tècnica i professional:


L’acreditació de la solvència tècnica o professional s’ha d’efectuar
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres últims
anys de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de més
execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del
contracte.

10/15



Adscripció del personal, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP,
l’adjudicatari es compromet adscriure a l’execució del contracte el
personal detallat a l’apartat 3 del plec tècnic.

Per determinar els serveis que són similars al de l’objecte del contracte es tindran
en compte els tres primers dígits dels respectius codis CPV, tal i com disposa
l’article 90.1.a) de la LCSP.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la
solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició
per contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i
quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels
mitjans i solvència d’aquella entitat.
En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan el contractista sigui
una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui una antiguitat inferior a
cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o diversos dels mitjans a
què es refereixen les lletres b) a i) de l’article 90 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, Llei de contractes del sector públic, sense que en cap cas sigui aplicable
el que estableix la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat de serveis.

11. Modificacions del contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017
de 9 de novembre de 2017.

12. Pagament de factures
El pagament de les factures es realitzarà mensualment, d’acord amb el calendari de
pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les
prestacions realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas
de demora o endarreriment de les prestacions pactades.

13. Termini d'execució
La durada de les prestacions serà de vint-i-quatre mesos, preveient com a data
d’inici del contracte l’1 de juliol de 2021. Es contempla una pròrroga per un termini
màxim de dotze mesos.
Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin
conclòs a la data prevista d’inici del servei prevista en aquests plecs i en els plecs
de condicions tècniques, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu
del contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de
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conformitat amb l’art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

14. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del
present contracte.

15. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social,
ètic, mediambiental i obligacions del contractista
És condició especial d’execució el compliment del contingut del conveni col·lectiu
estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública (Resolució
de 22 de febrer de 2018, de la Direcció General de Treball –BOE número 57, de 6 de
març de 2018).
És condició especial d’execució l’adscripció del personal detallat a l’apartat 3 del Plec
de prescripcions tècniques.

16. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No
obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia
definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicació iva exclòs.

17. Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia de
termini pugui ser millorat per l’adjudicatari.

2 anys sens perjudici que aquest

18. Subcontractació
Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i
consideració determinant per a l’adjudicació de la millor relació qualitat preu del
contracte, no es permet la subcontractació.

19. Cessió del contracte
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.
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20. Subrogació del personal
En aquest contracte no hi ha personal a subrogar.

21. El responsable del contracte
L’Ajuntament designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la
Corporació. Al responsable del contracte li correspon la comprovació, la coordinació
i la vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i exercirà les
potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents.
La persona responsable del contracte serà la Cap de Servei d’Informàtica i
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals. Els correus electrònics de contacte per la protecció de dades de caràcter
personal serà eaviles@l-h.cat i per la seguretat de la informació mduedra@l-h.cat

22. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i concordants i
313 de la LCSP.

23. Règim específic de penalitats
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec
de clàusules administratives generals.
A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen:
a)

Incompliments molt greus:

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec
administratiu i no donin lloc a la resolució del contracte.
- 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 de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers
en les prestacions.
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- 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.
-

L’incompliment
pagament amb contractistes i proveïdors.

dels

terminis

de

b) Incompliments greus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en el plec administratiu 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.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el plec
administratiu, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals
essencials.
c) Incompliments lleus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en el plec administratiu i en el plec de
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus.
Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes
faltes són les següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del
preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim
del preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es
incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la
tipologia que sigui.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de
tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
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24. Confidencialitat i seguretat
La confidencialitat i seguretat del contracte s’estableix a partir de l’obligació
essencial referida a aquests aspectes i que s’especifica en el plec tècnic.
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