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Procediment: N486 Contractació de subministraments
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Document: 190523/2022

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del
contracte
Àmbit de gestió:

Servei de Tecnologia

Servei:

Servei de Tecnologia i Desenvolupament Digital
Adequació del CPD2 (Centre de Procés de Dades
Denominació del contracte:
Casa de Cultura.

2) de

A1. Descripció
És objecte del present PCAP, la contractació promoguda pel Servei de Tecnologia i
Desenvolupament Digital consistent en Adequació del CPD2 (Centre de Procés de Dades 2)
de Casa de Cultura en el marc del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència – pel qual
s’ha sol·licitat finançament de la Unió Europea – NextGenerationEU.
Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP)
Actuacions necessàries per l’adequació del Centre de Procés de Dades Secundari (CPD2) de
la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, proporcionant la infraestructura
necessària per convertir-la en una instal·lació actualitzada tecnològicament i segura en el seu
disseny. És necessari distribuir l’equipament existent en l’espai actual, així com equipar-lo amb
control d’accessos, sistema de vídeo vigilància i de subministrament elèctric assegurat. Els
treballs a realitzar estan tots detallats en el “Projecte Tècnic d’adequació del Centre de Procés
de Dades de la Casa de Cultura de l’ajuntament de sant Cugat”.
A2. Codi CPV
Lot 1:
30210000-4 - Equips i material informàtic.
31680000- Materials i accessoris electrònics
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Lot 2:
31154000- Subministraments ininterromputs d’energia
31680000- Materials i accessoris electrònics
A3. Divisió en lots
Degut a la naturalesa del projecte, s’ha cregut adient procedir a dividir la contractació d’aquest
projecte en dos LOTS ben diferenciats.
La divisió del contracte en DOS LOTS es justifica per la naturalesa pròpia de les tasques a
realitzar, vist que per una part, l’objecte del contracte es conforma per dos blocs de tasques
que poden realitzar-se de manera independent. El contracte no es divideix en més lots perquè
comportaria un risc en la correcta execució al implicar la necessitat de coordinar l’execució de
diferents prestacions i diversos contractistes.
En aquest sentit, la divisió de lots que es proposa és la següent:
LOT-1: -Subministrament, instal·lació i adequació de la instal·lació de climatització,
protecció i detecció d’incendis, control d’accés i videovigilància i cablejat.
LOT-2: -Subministrament, Instal·lació i posada en servei del SAI.
Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots i ser adjudicataris de tots ells.
A4. Component, inversió, projecte, subprojecte i actuació:
Inversió: (C11 I3) Transformació digital y modernització del Ministeri d’hisenda i funció pública i
del Ministeri de política territorial i de les administracions de les Comunitats autònomes i de les
Entitats locals.
Component: 11. Modernitzar les administracions públiques.
Número de registre: O00006864e2104381490
A5. Fites i objectius:
D’acord amb el resum per la línia 4 “transformació digital i modernització de les administracions
locals”, a la sol·licitud de subvenció es proposa com a fita: l’adequació del CPD de
contingència, perquè l’objectiu està alineat amb els objectius estratègic i operatius del
component 11 de forma general i addicionalment, està alineat amb el component C11.I3 en tant
ambdós persegueixen objectius comuns.
Fita crítica: fi d’execució del contracte abans del 31/12/2022
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A6. Mecanismes per garantir el compliment de les fites i objectius
Mecanisme per garantir el compliment de la fita crítica: S’estableixen les penalitats d’escrites a
l’apartat S per tal de garantir que es compleixen els terminis indicats i en l’apartat U es preveu
que una de les funcions del responsable del contracte és el seguiment del compliment de les
fites i objectius.

B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
Preus unitaris i pressupost màxim
B2. Pressupost base de licitació:
LOT-1
Concepte
Preu base de licitació
IVA (21%)
Total

Import anual
24.965,43 €
5.242,74 €
30.208,17 €

LOT-2
Concepte
Preu base de licitació
IVA (21%)
Total

Import anual
24.593,15 €
5.164,56 €
29.757,71 €

Global
Concepte

Import anual

Preu base de licitació

49.558,58 €

IVA (21%)

10.407,30 €

Total

59.965,88 €
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A l’expedient s’ha inclòs l’informe justificatiu dels preus presentats.
B3. Modificacions previstes del contracte
LOT-1
Descripció precisa i objectiva: En el projecte s'ha contemplat l'actualització dels equips de les
infraestructures de protecció contra incendis i videovigilància. Així com la instal·lació i integració
en el sistema actual, d'un control d'accessos al CPD. En aquests treballs s'ha considerat un
bon estat de la xarxa de connexió, i en el cas del control d'accessos, que el sistema a instal·lar
permeti una integració amb l'actual. Pel que fa al sistema de climatització, s'ha donat per vàlid
l'actual existent. En el cas que alguna de les anteriors requisits no es complís en el transcurs de
la instal·lació, es preveu fins a un màxim de 20% del preu inicial del contracte per atendre el
desenvolupament de les actuacions incloent les modificacions degudament justificades.
Import màxim que no supera el 20% del preu inicial: 4.993,09 €
LOT-2
Descripció precisa i objectiva: S'ha contemplat que la canalització entre la planta soterrani i la
segona planta permeti l'estesa de la instal·lació de la línia elèctrica d'alimentació de la sala del
CPD. En el cas que aquest requisit no es complís en el transcurs de la instal·lació, es preveu
fins a un màxim de 20% del preu inicial del contracte per atendre el desenvolupament de les
actuacions incloent les modificacions degudament justificades.
Import màxim que no supera el 20% del preu inicial: 4.918,63 €
B4. Pròrrogues
No es preveuen pròrrogues
B5. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb què podria ser retribuïda l’empresa
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord
amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
LOT-1
Import període inicial del contracte (sense IVA)
Import modificacions (sense IVA)
Total VEC

24.965,43 €
4.993,09 €
29.958,52 €

LOT-2
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Import període inicial del contracte (sense IVA)
Import modificacions (sense IVA)
Total VEC

GLOBAL
Import període inicial del contracte (sense IVA)
Import modificacions (sense IVA)
Total VEC

24.593,15 €
4.918,63 €
29.511,78 €

49.558,58 €
9.911,72 €
59.470,30 €

B6. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
europea?
La contractació està associada a la sol·licitud amb número de registre
O00006864e2104381490, vinculada a la línia 4 (infraestructures intel·ligents) de l’Ordre
TER/1204/2021, de 3 de novembre, per la que s’aproven les bases reguladores i s’efectua la
convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i
modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, relativa al complement 11, inversió 3.
El projecte “infrastructures intel·ligents: desenvolupament de centres de processament de
dades (CPD) o adequació de CPDs preexistents, amb l’especial èmfasis en les redundàncies,
eficiència energètica i sostenibilitat”, figura concedit a la resolució de 18 de maig del 2022, de
la direcció general de cooperació autonòmica i local, de concessió d’ajuts de projectes de
modernització digital en l’àmbit de les administracions de les entitats locals.

C1. Aplicació pressupostària:
LOT-1
Codi: 43100 92000 6290000 80504016
Descripció: Inversions Tecnologia
Import despesa: 18.006,48 €
Codi: 43100 92000 2270600 80504017
Descripció: Serveis externs de manteniment de sistemes i aplicacions
Import despesa: 12.201,69 €
LOT-2
Codi: 43100 92000 6290000 80504016
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Descripció: Inversions Tecnologia
Import despesa 29.757,71 €
GLOBAL
Codi: 43100 92000 6290000 80504016
Descripció: Inversions Tecnologia
Import despesa: 47.764,19 €
Codi: 43100 92000 2270600 80504017
Descripció: Serveis externs de manteniment de sistemes i aplicacions
Import despesa: 12.201,69 €
Contractació anticipada:
Sí
No
Contractació vinculada al Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la UE –
Next Generation:
Sí
No
El projecte “infrastructures intel·ligents: desenvolupament de centres de processament de
dades (CPD) o adequació de CPDs preexistents, amb l’especial èmfasis en les redundàncies,
eficiència energètica i sostenibilitat”, figura concedit a la resolució de 18 de maig del 2022, de
la direcció general de cooperació autonòmica i local, de concessió d’ajuts de projectes de
modernització digital en l’àmbit de les administracions de les entitats locals.
.
C2. Expedient d’abast pluriennal:
No té abast pluriennal.

D1. Termini:
El termini d’execució començarà a computar a partir de la data que es determini en el
document d’acta d’inici.
En aquest sentit, el termini d’execució serà d’un màxim de 4 mesos des de la signatura de
l’acta de l’inici per cadascun dels dos LOTs.
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D2. Possibilitat i durada de les pròrrogues: No es preveu la possibilitat de prorrogar el
contracte.
D3. Lloc i data d’instal·lació i lliurament dels béns: Tant les obres, la instal·lació com el
lliurament dels béns es produiran al municipi de Sant Cugat del Vallès, al c/Carrer de Castellví,
8.

Sí

No

L’expedient es tramitarà de forma ordinària de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, no
obstant, l’adjudicació del present contracte resta condicionada als següents extrems:
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat
Justificació del procediment escollit: el contracte té un valor estimat inferior a 60.000 €, tal i
com s’estableix a l’article 159.6 LCSP.
Documentació a presentar a cadascun dels Sobres:
- Declaració responsable (annex 1)
- Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica (annex 2 i annex 2.1.)
- Declaració responsable relativa a la cessió i tractament de dades
personals (annex 3)

Sobre únic

- Declaració responsable relativa al respecte de dels principis del
PRTR (annex 4)
- Declaració responsable relativa a no causar dany significatiu al medi
ambient (annex 5)
- Declaració responsable relativa a l’absència de conflicte d’interès
(DACI) (annex 6)
-Empreses estrangeres: Declaració submissió jutjats i tribunals
espanyols (annex 7)
- Compromís d’adscripció d’assegurança (annex 8)

G. Solvència i classificació empresarial
G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
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De conformitat amb l’art. 159.6.b) LCSP, s’eximeix a les empreses licitadores l’acreditació de
solvència.
G.2. Classificació empresarial:
D’acord amb l’article 77 LCSP, els contractes de subministraments no requereixen classificació
empresarial.
G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí

No

Descripció de mitjans adscrits: Els mitjans materials i personals que es determinen al projecte
d’obres.
G.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat, en l’àmbit
de la digitalització o de la gestió mediambiental.
Sí

No

G.5. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o servei:
No és exigible una habilitació empresarial específica
H. Criteris d’adjudicació
LOT 1.
H.1. Oferta econòmica: Fins a 50 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonint els punts
al segon decimal.
El valor de ponderació és d’1, atès que es vol incentivar la competitivitat entre els licitadors en
el criteri preu:
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L’oferta de les empreses licitadores no podrà ser superior al preu base de licitació del lot (IVA
del lot 1, és a dir, 24.965,43 €. Si la seva oferta és superior a aquest import, aquest fet
suposarà l’exclusió de l’empresa licitadora.

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: Es tracta d’una
fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on
les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva
prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri
preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula
lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats
augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.

H.2. Garantia del cablejat estructurat: Fins 20 punts
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia especificat a l’apartat O, atorgant un punt per
cada any addicional de garantia, amb un màxim de 20 punts, equivalents a 23 anys de
garantia.
Justificació del criteri d’adjudicació: Es selecciona aquesta criteri perquè l’ampliació del
termini de garantia assegura que la prestació tindrà una vida útil superior.
H.3. Ampliació de garantia del material (excepte cablejat estructurat): Fins a 30 punts:
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia especificat a l’apartat O, atorgant 3 punts per
cada any addicional de garantia, amb un màxim de 30 punts, equivalents a 13 anys de
garantia.
Justificació del criteri d’adjudicació: Es selecciona aquesta criteri perquè l’ampliació del
termini de garantia assegura que l’obra tindrà una vida útil superior.
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LOT 2.

H.1. Oferta econòmica: Fins a 50 punts:
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix en relació al
pressupost total del contracte (IVA exclòs) i els punts corresponents a la resta d’ofertes
s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonint els punts al segon decimal:
El valor de ponderació és d’1, atès que es vol incentivar la competitivitat entre els licitadors en
el criteri preu:

L’oferta de les empreses licitadores no podrà ser superior al pressupost de licitació del lot 2
(IVA exclòs), és a dir 24.593,15 €. Si la seva oferta és superior a aquest import, aquest fet
suposarà l’exclusió de l’empresa licitadora.

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: Es tracta de la fórmula
proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les
característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva
prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri
preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula
lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats
augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.

H.2. Ampliació del termini de garantia: fins a 20 punts:
Es valorarà l’ampliació dels terminis de garantia especificats a l’apartat O, atorgant 5 punts per
cada any de garantia addicional.
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Ampliació del termini de garantia
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys

Punts
0 punts
5 punts
10 punts
15 punts
20 punts

Justificació del criteri d’adjudicació: Es selecciona aquesta criteri perquè l’ampliació del
termini de garantia assegura que les prestacions tindran una vida útil superior.

H.3. Serveis de manteniment a tot risc gratuït: fins a 30 punts
Es valorarà l’oferiment de serveis de manteniment a tot risc gratuït per les anualitats i puntuació
següents:
Anys de manteniment gratuït
1 any
2 anys
3 anys

Punts
10
20
30

Justificació del criteri d’adjudicació: Es selecciona aquesta criteri perquè el manteniment
a tot risc gratuït garanteix que els béns adquirits funcionaran durant el termini establert sense
un sobrecost addicional per l’Ajuntament.

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries es tindrà en compte l’oferta
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
Els criteris objectius en funció dels quals es considerarà com a desproporcionada o amb valors
anormals, derivaran de la relació entre magnituds obtingudes de les variables següents i que es
calcularan en relació als criteris d’adjudicació que no són preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació global obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores
respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe més o menys.
Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació
obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3 i que, al

11/20

mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui també per sota de la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores en relació els paràmetres
objectius previstos en els següents supòsits:
a) Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
b) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s’exclourà per al còmput
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 5 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 5 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En aquest cas, la Mesa requerirà al/s licitador/s a fi que durant el termini màxim de cinc dies
presenti les justificacions i documents que siguin pertinents.
Un cop rebuda la documentació la Mesa procedirà a verificar la composició de l’oferta per tal
de comprovar la seva viabilitat, en els termes que estableix el precepte reglamentari i l’art.
149 de la LCSP.

J. Condicions especials d’execució
J1. Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació:
Condició especial d’execució de no causar dany significatiu al medi ambient
L’empresa contractista haurà de presentar una declaració responsable conforme durant
l’execució del contracte s’acompliran les obligacions derivades del principi de no causar un
dany significatiu als sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) n.º 2020/852 del
Parlament Europeu, del 18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les
inversions sostenibles i pel que es modifica rel Reglament (UE) 2019/2088.
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució porta aparellada la imposició de
penalitats per haver-se produït una infracció molt greu, d’acord amb l’apartat S del quadre de
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característiques, i en aquest sentit, el seu incompliment tindrà com a conseqüència la
prohibició de contractar que determina l’apartat 71.2 apartat c) de la LCSP.
Condició especial d’execució relativa al principi de reforç de mecanismes per la
prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos
Els contractistes i subcontractistes hauran d’emplenar la declaració d’absència de conflicte
d’interès (DACI), que s’adjunti com a annex al PCAP.
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució porta aparellada la imposició de
penalitats per haver-se produït una infracció molt greu, d’acord amb l’apartat S del quadre de
característiques, i en aquest sentit, el seu incompliment tindrà com a conseqüència la
prohibició de contractar que determina l’apartat 71.2 apartat c) de la LCSP.
Condició especial d’execució relativa al compliment de les obligacions d’informació que
estableix l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre
Els contractistes i subcontractistes hauran de complir les obligacions d’informació que estableix
l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i hauran de facilitar les dades
següents:







NIF del contractista o subcontractistes.
Nom o raó social.
Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.
Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals
Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió

L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució porta aparellada la imposició de
penalitats per haver-se produït una infracció molt greu, d’acord amb l’apartat S del quadre de
característiques, i en aquest sentit, el seu incompliment tindrà com a conseqüència la
prohibició de contractar que determina l’apartat 71.2 apartat c) de la LCSP.
J2. Condició especial d’execució relativa a la declaració responsable relativa al
compliment del 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’ara endavant RGPD a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa vigent en
matèria de protecció de dades, en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte.
Els contractistes i subcontractistes hauran de presentar una declaració responsable relativa al
compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
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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’ara endavant RGPD i el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa vigent en
matèria de protecció de dades, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, que s’adjunti com a annex al PCAP.
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució porta aparellada la imposició de
penalitats per haver-se produït una infracció molt greu, d’acord amb l’apartat S del quadre de
característiques, i en aquest sentit, el seu incompliment tindrà com a conseqüència la
prohibició de contractar que determina l’apartat 71.2 apartat c) de la LCSP.
J3. Condició especial d’execució relativa a les obligacions de comunicació que estableix
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre
Lles empreses contractistes i subcontractistes de contractes finançats amb els Fons Next
Generation, en les comunicacions i la documentació relativa als projectes, subprojectes i
actuacions que es desenvolupin en l’execució del Pla, han d’exhibir de forma correcta i
destacada l’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui: “
Finançat per la UE- Next Generation EU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
Així mateix, les empreses contractistes hauran d’instal·lar els cartells relatius a aquesta
obligació de comunicació d’acord amb el format que li comuniqui l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès i hauran de retirar-los quan l’Ajuntament els hi ho requereixi, d’acord amb allò
establert a la normativa de referència.
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució porta aparellada la imposició de
penalitats per haver-se produït una infracció molt greu, d’acord amb l’apartat S del quadre de
característiques, i en aquest sentit, el seu incompliment tindrà com a conseqüència la
prohibició de contractar que determina l’apartat 71.2 apartat c) de la LCSP.
K. Cessió del contracte
Sí

No

L. Subcontractació
De conformitat amb l’article 215 de la LCSP, s’admet la subcontractació.
M. Tramitació i pagament de les factures:
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents:
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M1. Els codis específics que identifiquen el contracte són:
Centre gestor destinatari
Codi d’expedient AUPAC

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
45668/2022

M2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
La facturació es durà a terme mensualment d’acord amb els preus unitaris que figurin al
pressupost presentat, pels treballs efectivament realitzats que determinin les certificacions
d’obra o fulls de treball .
La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica
presentada.
La facturació es durà a terme a la finalització de l’execució del contracte, en la seva
totalitat.
M3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:

X

Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.

X

Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:

M4. Òrgan encarregat de la validació de les factures:
Ajuntament de Sant Cugat
CIF: P0820400J
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
N. Revisió de preus
De conformitat amb l’art. 103 de la LCSP, no es preveu la revisió de preus en aquest contracte.
O. Termini de garantia
LOT-1
Sí
No

perquè

Termini: 3 anys
LOT-2
Sí
No

perquè

Termini: 3 anys
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P. Programa de treball
Sí

No

perquè

Termini: 10 dies hàbils

Q. Existència de personal susceptible de subrogació d’acord amb el que regula l’article
130 LCSP i el conveni col·lectiu aplicable:
Sí

, conveni col·lectiu aplicable:

No

R. Assegurança
S’exigeix la subscripció del compromís que en cas de resultar ser l’empresa adjudicatària del
contracte es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil vigent i per import no inferior
al valor estimat del contracte.
Aquest compromís haurà de fer referència a la seva constitució, renovació o pròrroga que
garanteixi l’existència i manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.

S. Penalitats:
Penalitats per demora
D’acord amb l’article 193.3 de la LCSP, quan el contractista, per causes que li siguin
imputables, incorri en mora respecte del termini total d’execució del contracte, l’Administració
podrà optar, atenent a les circumstàncies, entre resoldre el contracte o per la imposició de
penalitats diàries en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs.
Així mateix, vist que en aquest contracte també es fixen terminis parcials, l’incompliment de
qualsevol termini parcial també suposarà que l’Administració pugui optar, atenent a les
circumstàncies, entre resoldre el contracte o per la imposició de penalitats diàries en la
proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs.
Penalitats per incompliment de les prestacions
a) Infraccions molt greus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en els plecs de condicions o en l’oferta, quan produeixi un perjudici molt
greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions que afectin a l’assoliment de les
fites i objectius determinats.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució
b) Infraccions greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en els plecs de condicions o en l’oferta, quan no constitueixi falta molt
greu.
c) Infraccions lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en els plecs de condicions o en l’oferta, quan no constitueixi falta molt
greu o greu.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte podrà aplicar les penalitzacions següents:
a) Faltes molt greus: penalitat de fins a un 10% del preu del contracte, entès com al pressupost
del contracte.
b) Faltes greus: penalitat de fins a un 6 % del preu del contracte, entès com al pressupost del
contracte.
c) Faltes lleus: penalitat de fins a un 3 % del preu del contracte, entès com al pressupost del
contracte.
En el cas de no assistir a les reunions de coordinació i seguiment que puguin organitzar-se
durant l’execució s’aplicarà una penalització d’un 0,5% del preu total de licitació del conjunt de
contracte.
T. Cessió de dades al contractista
Sí, amb la finalitat de
No
L’execució de l’objecte del contracte no implica el tractament de dades personals. No obstant
això, en cas que el personal de l’empresa contractista o subcontratistes accedeixin a dades
personals incidentalment, quedarà subjecte al compliment del 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’ara endavant RGPD a la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la resta de
normativa vigent en matèria de protecció de dades, en relació amb les dades personals a les
quals tingui accés amb ocasió del contracte.
U. Responsable del contracte
Alfons Mateu i Hosta (Tècnic al Servei de Tecnologia i Desenvolupament Digital)
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte
l’òrgan de contractació haurà de designar un responsable del contracte, per a supervisar la
seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, i podrà ser una persona física o
jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena, segons disposa l’article 62.1 de la LCSP.
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Sempre que aquesta funció no s’assigni a cap ens u organisme municipal, el responsable del
contracte s’encarregarà també d’impulsar el compliment prescripcions específiques
encaminades a justificar els fons obtinguts en el marc del pla de recuperació, transformació i
resiliència, de 17 de març del 2022, l’Ordre HFP/1030/2021 per la que es configura el sistema
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre HFP/1031/2021 per la
que s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del
Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local pel seguiment del compliment de fites i objectius
d’execució pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Nom funcionari carrera o laboral fix: Santi Coca i Mascorda
Càrrec: Cap del Servei de Tecnologia i Desenvolupament Digital
Nom funcionari carrera o laboral fix: Alfons Mateu i Hosta
Càrrec: Tècnic al Servei de Tecnologia i Desenvolupament Digital
Es proposen aquests dos vocals degut a que són els únics treballadors municipals dins del
Servei de Tecnologia que poden donar aquest servei i són perfectes coneixedors del contingut
del contracte.
W. Tinència d’Alcaldia que aprovarà l’expedient de contractació
Lourdes Llorente Martínez, Tinenta d’Alcaldia de Transparència, Bon Govern, Innovació,
Participació i Barris

X. Reforç dels mecanismes per la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i
els conflictes d’interès
S’han avaluat els riscos de frau de l’òrgan gestor seguint els models dels annexos II.B.5 i II.C
de l’Ordre HFP/1030/2021.
Està en tràmit d’aprovació un Pla de mesures antifrau relatiu a la prevenció, detecció i correcció
de fraus i que permetrà abordar els conflictes d’interessos, així com per prevenir el doble
fiançament.
S’han complimentat i es complimentarà la Declaració d’Absència de Conflictes d’Interessos
(DACI) per part de tots els agents implicats a aquest expedient de contractació.
Y. Mesures per assegurar el compliment dels principis transversals al Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència
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Aquesta contractació no suposa cap perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius
mediambientals definits al Reglament (UE) nº 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell,
de 18 de juny del 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i
pels que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 i que són els següents:
a)

mitigació del canvi climàtic

b)

adaptació al canvi climàtic;

c)

us sostenible y protecció de los recursos hídrics y marins;

d)

transició cap una economia circular

e)

prevenció i control de la contaminació

f)

protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

Amb la finalitat de garantir que no es produirà cap perjudici significatiu (DNSH s’han efectuat
les autoavaluacions, de conformitat als qüestionaris de l’Annex II de l’Ordre HFP/1030/2021, de
29 de setembre.
Aquestes autoavaluacions es repetiran almenys una vegada cada any.
Addicionalment, s’incorporarà al PCAP una declaració responsable a signar pel contractista a
l’inici de l’execució de les actuacions per analitzar els riscos d’incompliment i, un cop l’execució
hagi finalitzat, caldrà acreditar que s’ha respectat el compromès en aquesta declaració.
Z. Referència expressa a la contribució del contracte a la transició ecològica o a la acció
pel clima (Etiquetatge verd i digital).
D’acord amb l’article 22 de l’Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, la finalitat de les
subvencions que s’hi vinculen és que les entitats locals efectuïn despeses que millorin i
modernitzin la seva organització mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i les
comunicacions, la digitalització dels procediments administratius i l'adaptació de la seva gestió
a l'ús dels mitjans digitals. Les activitats a finançar per aquesta ordre tenen per objecte la
transformació digital de les administracions locals a fi de millorar-ne el funcionament.
Així mateix, han de contribuir de manera integral a complir els compromisos adquirits en
matèria d'etiquetatge digital, ja que el coeficient aplicable a les inversions corresponents a la
inversió 3 del component 11 és del 100 per cent. Aquesta exigència resulta coherent amb el fet
que les cinc línies estratègiques contemplades a l'article 5, que defineix les actuacions
subvencionables, són el desenvolupament directe dels objectius perseguits al PRTR amb
relació a la digitalització i modernització de les administracions públiques.
AA. Doble finançament
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D’acord amb l’article 188 i 191 del Reglament 2018/1046, del Parlament europeu i del consell,
de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al Pressupost general de la
Unió (Reglament financer), l’article 7 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel que es
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’article 18
de l’Ordre TMA/892/2021, de 17 de agosto, pel que s’aproven les bases reguladores pel
Programa d’ajuts a municipis per la implantació de zones de baixes emissions i la transformació
digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Residencia i s’aprova i publica la convocatòria corresponent a l’exercici 2021, s’ha constatat
que aquesta contractació no ha rebut finançament procedent d’altres programes o fons
europeus que poguessin concedir-se per la mateixa finalitat i es prendran les mesures
necessàries per evitar que en pugui rebre en el futur.
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