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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.

Objecte
L'objecte del projecte és el manteniment de les funcionalitats actuals del web, la
intranet i l’aplicació web CGCL i afegir les que es necessitin.
El contracte està plantejat com una bossa d’hores, de 2.000 hores anuals, a
facturar mensualment en funció de les hores consumides.
El manteniment es farà sota demanda per part de Sindicatura. Serveis informàtics
de la Sindicatura farà peticions individualitzades per funcionalitats noves o a
esmenar.
Codi CPV: 72500000-0 (Serveis informàtics)

B.

Dades econòmiques
B1. Determinació del preu
El sistema per a la determinació del preu del contracte es fa a tant alçat.
B2. Valor estimat del contracte
180.000 € (sense IVA)
B3. Pressupost de licitació
90.000 € (sense IVA)

C.

Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: D/650000100/1110/0000
C2. Expedient d’abast plurianual
Distribució de les anualitats:
Import 2016: 82.500 € (sense IVA)
Import 2017: 7.500 € (sense IVA)

D.

Termini de durada del contracte: 12 mesos des de la formalització del contracte.
Possibilitat de pròrrogues i termini: 12 mesos més per mutu acord de les parts.

E.

Variants o millores: No s’admeten variants ni millores

F.

Tramitació l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària i no electrònica. Procediment d’adjudicació:
Restringit

G.

1. Solvència econòmica i financera i tècnica i professional
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Acreditació de la solvència econòmica i financera:
En virtut de l’article 75.1.a) del TRLCSP, es requereix que el volum anual de negoci
referida a l’àmbit al que es refereix l’objecte del contracte que es licita i pels
exercicis 2015, 2014 i 2013 ha d’ésser com a mínim de 300.000 € sense IVA. Cal
presentar una declaració responsable del compliment d’aquest requisit.
Acreditació de la solvència tècnica o professional
El contracte requereix uns coneixements tècnics complexos i de diverses
tecnologies en desenvolupament de programari atès que inclou desenvolupament
de diversos àmbits: del web institucional i d’aplicacions d’ús intern amb diferents
tecnologies. Pel que fa a les bases de dades de suport de les aplicacions, també
se’n fan servir diferents. La Sindicatura prioritza el programari lliure sempre que
aquest doni suficients prestacions per al desenvolupament que cal fer.
Per aquesta raó, els licitadors han d’acreditar una solvència tècnica o professional
en determinades tecnologies (tractament de fitxers XML, XBRL, utilització SCRUM)
que es detalla la clàusula novena.
També caldrà acreditar estar en possessió de la Certificació ISO 9001 o equivalent.
2.Classificació:
No s’exigeix.
Atès que l’objecte del contracte no es troba inclòs en cap dels supòsits de l’article
37, del Reglament general de contractes del sector públic, l’aportació per part de
les empreses de la classificació empresarial orientativa no els eximeix de presentar
la seva solvència econòmica i tècnica o professional
H.

Garantia provisional: no escau

I.

Garantia definitiva: l’import de la garantia definitiva és el 5% del preu d’adjudicació
sense IVA.

J.

Condicions especials d’execució: no escau

K.

Subcontractació: No és permesa la cessió ni la subcontractació.

L.

Revisió de preus: No es contempla la revisió de preus durant la vigència del
contracte.

M. Termini de garantia
El termini de garantia és d’un any des de la finalització del servei, fet que es
formalitzarà mitjançant un acta de recepció.
N.

Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials:1.000 €
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I. DISPOSICIONS GENERALS
1. PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del projecte és mantenir les funcionalitats actuals del web, la intranet,
l’aplicació web del Compte General de Corporacions Locals i afegir les que es
necessitin.
El contracte està plantejat com una borsa de 2.000 hores anuals màximes a facturar
mensualment en funció de les hores utilitzades. Les funcionalitats d’aquest servei
estan descrites en el plec de prescripcions tècniques.
El manteniment es farà sota demanda per part de Sindicatura. Serveis informàtics de
la Sindicatura farà peticions individualitzades per funcionalitats noves o a esmenar
d’acord amb les previstes al punt 5.4 del plec de prescripcions tècniques
L’objecte d’aquest contracte, segons allò que preveu l’article 67.2 del RGLCAP i el
Reglament 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, i el
Reglament 213/2008 de la comissió de 28 de novembre de 2007, es correspon amb
el codi Codificació de la CPA 62.01.12 (Serveis de disseny i desenvolupament de
tecnologies de la informació per a xarxes i sistemes), i el codi CPV 7250000072500000-0
(Serveis informàtics)

2. SEGONA. NECESSITATS ADMINISTRATIVES
IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
CONTRACTE

QUE

CAL

SATISFER

I

Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten a l’apartat
2 del plec de prescripcions tècniques.

3. TERCERA. DADES ECONÒMIQUES
ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE
CRÈDIT
El sistema per a la determinació del preu del contracte s’ha calculat a tant alçat i
estimant el servei en 2.000 hores anuals màximes.
El valor estimat del contracte és de 180.000 € (sense IVA) i inclou el contracte inicial i
la potestativa pròrroga del mateix.
El pressupost de licitació es de 90.000 € sense IVA. Aquest és el preu màxim que
poden presentar en la seva oferta econòmica les empreses que concorrin a la
licitació del contracte.
Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a
partida independent.
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El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest
crèdit és la D/650000100/1110/0000.
Aquest contracte compren més d’un exercici pressupostari, i la previsió és que s’inicii
l’1 d’abril de 2016, sempre que prèviament s’hagi formalitzat, i finalitzi l’1 d’abril de
2017, amb la següent distribució d’anualitats:
Import 2016: 60.000 € (sense IVA)
Import 2017: 30.000 € (sense IVA)
L’execució d’aquest contracte està condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de la Sindicatura de Comptes de cada exercici
pressupostari comprès en el període de vigència del contracte.
Un cop s’hagi aprovat el pressupost de cada exercici, s’adjuntarà el corresponent
certificat d’existència de crèdit a l’expedient de contractació.

4. QUARTA. TERMINI DE DURADA
DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte és de 12 mesos des de la formalització del
contracte, prevista per l’1 de març de 2016, amb la possibilitat que es prorrogui
durant un altre any per mutu acord de les parts.

5. CINQUENA. RÈGIM JURÍDIC
JURÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni
derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
d) Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
(d’ara endavant, Llei 11/2007), i la seva normativa de desplegament; Llei 25/2013, de
27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
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de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament;
Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril,
per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.
e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

6. SISENA. ADMISSIÓ DE VARIANTS O MILLORES
MILLORES:
ILLORES:
No s’accepten.

7. SETENA. TRAMITACIÓ DE
DE L’EXPEDIENT I PROCEDI
PROCEDIMENT
EDIMENT D’ADJUDICACIÓ
D’acord amb el que preveuen els articles 10 i 13 del TRLCSP, i el seu Annex II,
categoria 1, aquest contracte és un contracte de serveis i no està subjecte a
regulació harmonitzada.
Aquest contracte es licitarà per tramitació ordinària i pel procediment restringit,
previst en l’article 162 i següents del TRLCSP.
Després de publicar-se un anunci de licitació en la forma prevista a l'article 142 del
TRLCSP, seran convidats a presentar ofertes els interessats que acreditin els requisits
de solvència que es detallen a la clàusula novena. D’entre les ofertes presentades, la
Mesa de Contractació proposarà adjudicatari a l’empresa que presenti l’oferta
econòmicament més avantatjosa.

8. VUITENA.
VUITENA. CAPACITAT DE LES EMPRESES
EMPRESES
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar
recollides a l’article 60 del TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts a l’article 73 del TRLCSP; i que acreditin la solvència que es
requereixi .
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses
dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
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La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o comercials adients o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen a
l’apartat 1 de l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar
un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General
de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que
es tracti de contractes de quantia igual o superior a la prevista a l’article 15 del
TRLCSP, o, en cas contrari, un informe de reciprocitat.
L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici
que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments
d’una quantia significativa.
No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de
les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre
que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o
suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.

9. NOVENA. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES
EMPRESES LICITADORES
9.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA:
En virtut de l’article 75 del TRLCSP, i tal i com es recull al apartat G del quadre de
característiques, es requereix que el volum anual de negocis dels tres últims exercicis
de l’empresa licitadora (2015,2014, 2013) referida a l’àmbit al que es refereix l’objecte
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del contracte que es licita sigui com a mínim de 300.000 € sense IVA en cadascun
dels exercicis certificats. Cal presentar una declaració responsable del compliment
d’aquest requisit.
9.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA:
1 - Experiència requerida:
El contracte requereix uns coneixements tècnics complexos i de diverses tecnologies
en desenvolupament de programari atès que inclou desenvolupament de diversos
àmbits: del web institucional i d’aplicacions d’ús intern amb diferents tecnologies. Pel
que fa a les bases de dades de suport de les aplicacions, també se’n fan servir
diferents. La Sindicatura prioritza el programari lliure sempre que aquest doni
suficients prestacions per al desenvolupament que cal fer.
Per aquesta raó, els licitadors han d’acreditar la solvència tècnica o professional
aportant els corresponents certificats emesos pels representants legals de l’empresa i
la documentació que se sol·licita en relació amb l’experiència contrastada en
projectes que continguin les tecnologies, les funcionalitats i la metodologia descrites
en els apartats a) b) i c) següents i per tant es considerarà que compleixen amb la
solvència requerida si acrediten l’experiència en tots ells:
a) Experiència en projectes que utilitzin les tecnologies de la clàusula 4 del Plec de
prescripcions tècniques (PPT) fins a acreditar experiència en totes.
Cal acreditar que durant el període comprès entre els anys 2011 i 2015 ambdós
inclosos s’han fet projectes amb cadascuna de les tecnologies descrites en la
clàusula 4 del PPT “Resum de tecnologies que requereix aquest contracte”. Pot ser
que un projecte inclogui més d’una de les tecnologies.
Per a cada projecte cal acreditar una dedicació mínima de 500 hores i presentar la
següent documentació:
• Descripció breu del projecte
• Tecnologies que utilitza
La Mesa podrà sol·licitar a les empreses que participen en el procediment els
aclariments i la documentació addicional que li calgui, d’acord amb els articles 81 del
TRLCSP i 22 del RGLCAP i la clàusula onzena.
b) Experiència en projectes de funcionalitats similars:
Es consideren projectes similars als que tinguin algun dels següents requisits:
• Tractament de fitxers XML
• Tractament de fitxers XBRL
• Tramesa telemàtica de documentació
• Gestió d’expedients
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Cal acreditar que durant el període comprès entre els anys 2012 i 2015 ambdós
inclosos s’ha fet almenys 1 projecte de cadascun dels requisits anteriors amb una
dedicació mínima de 300 hores i presentar la següent documentació:
• Descripció breu del projecte
• Tecnologies que utilitza
La Mesa podrà sol·licitar a les empreses que participen en el procediment els
aclariments i la documentació addicional que li calgui, d’acord amb els articles 81 del
TRLCSP i 22 del RGLCAP i la clàusula onzena.
c) Utilització de SCRUM (Metodologia de desenvolupament)
Cal que el licitador acrediti que durant el període comprès entre els anys 2012 i 2015
ambdós inclosos s’ha utilitzat aquesta metodologia en almenys un projecte amb una
dedicació mínima de
500 hores. Per acreditar-ho cal presentar la següent
documentació:
• Descripció breu del projecte
• Tecnologies que utilitza
• Explicació de la gestió de l’aplicació de la metodologia que s’ha fet del projecte.
• Valoració de l’experiència
La Mesa podrà sol·licitar a les empreses que participen en el procediment els
aclariments i la documentació addicional que li calgui, d’acord amb els articles 81 del
TRLCSP i 22 del RGLCAP i la clàusula onzena.
2 – Certificació de qualitat dels processos
Estar en possessió de la Certificació ISO 9001 o equivalent que acrediti que
l’empresa licitadora té implantats els processos de qualitat en l’activitat de disseny i
desenvolupament de projectes de programari.
Els licitadors que acreditin totes i cadascuna de les condicions de solvència tècnica
establertes en aquesta clàusula seran convidats a presentar la seva oferta, i no es
convidarà a les que no acreditin, d’acord amb el que disposa la clàusula onzena.
9.3. CLASSIFICACIÓ
Atès que l’objecte del contracte no es troba inclòs en cap dels supòsits de l’article 37,
del Reglament general de contractes del sector públic, l’aportació per part de les
empreses de la classificació empresarial orientativa no els hi eximeix de presentar la
seva solvència econòmica i tècnica o professional.
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9.4. REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (EN
ENDAVANT RELI) I AL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (EN ENDAVANT ROLECE).
ROLECE).
La inscripció en el RELI o ROLECE eximirà als licitadors d’acreditar la personalitat
jurídica, la capacitat d’obrar, la representació, la solvència, i les declaracions de no
trobar-se inclòs en cap dels supòsits de prohibició per a contractar i de trobar-se al
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, si aquesta informació
consta inscrita en aquests registres i està vigent. No obstant això, l’experiència en
projectes que continguin les tecnologies, les funcionalitats i la metodologia
específicament relacionats amb l’objecte d’aquest contracte s’ha d’acreditar en tots
els casos d’acord amb el que estableix el punt 1, apartat 9.2, d’aquesta clàusula
novena.
En els punts en què la informació no consti inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE, o
bé no estigui vigent, caldrà presentar la documentació acreditativa exigida en aquest
plec per acreditar el compliment d’aquests punts a les empreses no inscrites en el
RELI o en el ROLECE.
En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea, cal estar al que disposen els articles 66.1 i 84 del TRLCSP i l’article 9.2
RGLCAP.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han
d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats anteriorment. Per tal de
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de
les seves integrants.
9.5. COMPROMÍS D’ADSCRIURE A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
CONTRACTE ELS MITJANS PERSONALS
PERSONALS
SUFICIENTS, I CONSIDERACIÓ D’AQUEST COMPROMÍS COM UNA OBLIGACIÓ ESSENCIAL
ESSENCIAL DEL
CONTRACTE
CONTRACTE

D’acord amb el que disposa l’article 64 del TRLCSP i atès que el contracte que es
licita presenta una gran complexitat tècnica i exigeix un important coneixement dels
llenguatges i de les tècniques exposades en els apartats 4 i 5 del plec de
prescripcions tècniques es considera fonamental que el personal concret que
finalment l’executi estigui degudament qualificat d’acord amb aquestes exigències, i
que disposi dels mitjans materials necessaris suficients. És per això que les empreses
licitadores presentaran en aquesta primera fase un document amb un compromís
respecte els mitjans personals que adscriuran a l’execució del contracte pel cas de
resultar adjudicatari.
Concretament, el compromís serà el d’adscriure, per a cada encàrrec que es faci, el
personal amb experiència acreditada en projectes que utilitzin les tecnologies
requerides en l’encàrrec en qüestió incloses en l’apartat 4 del Plec de prescripcions
tècniques (Resum de les tecnologies) i haver participat en almenys un projecte de
funcionalitats similars a les que s’esmenten en l’apartat b), punt 2, de la clàusula
novena que fa referència a l’acreditació de la solvència tècnica .
Les empreses que no aportin aquest compromís exigit no seran convidades a
presentar la seva oferta en la següent
següent fase del procediment.
procediment.
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Es fa constar que l’adscripció d’aquest personal qualificat constitueix una obligació
essencial del contracte i l’incompliment posterior d’aquest compromís constituirà una
causa de resolució prevista en l’article 223.f) del TRLCSP.

II.DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
10. DESENA. PARTICIPACIÓ
PARTICIPACIÓ I SOBRE A)

EN

EL

PROCEDIMENT

(SOL·LICITUD
(SOL·LICITUD

DE

Les empreses que vulguin participar en el procediment han de presentar, en el lloc i
termini que consti a l’anunci de licitació, el model de sol·licitud inclòs a l’annex 8 i el
sobre A (Documentació general), tancat, identificat i signat per l’empresa o per la
persona que la representa, tot indicat el nom i cognoms o raó social, respectivament.
En el sobre s’ha d’incloure un índex amb el seu contingut.
La documentació esmentada també es pot presentar per correu postal, sempre dins
del termini establert a l’anunci de licitació. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la
data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació
la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a
màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic serà vàlida si hi consten la transmissió i la
recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen
de manera fefaent les persones remitents i les persones destinatàries.
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
sol·licituds sense que hagi arribat la documentació enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de
conformitat amb la legislació vigent. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les
empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al
català i/o al castellà.

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
A.1. Empreses no inscrites en el RELI o en el ROLECE:
ROLECE
a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica
Presentació de la documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de
la personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula vuitena.
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En el supòsit que diverses empreses vulguin presentar una oferta conjunta de
licitació, per integrar una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat i capacitat i, a més, cal indicar en un document privat el nom i les
circumstàncies de les empreses que la formen, la participació de cadascuna d’elles
en l’entitat, i la persona o ens designat per exercir, durant la vigència del contracte, la
plena representació de la unió davant l’Administració. Així mateix, ha de constar el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas que se’ls adjudiqui el
contracte. El document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat per la
persona representant de cadascuna de les empreses que integren la unió.
b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de la
sol·licitud
Quan es comparegui o se signin sol·licituds en nom d’un altre, cal presentar un poder
suficient per fer-ho i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport
legitimada notarialment.
Quant a la forma, el poder ha de reunir els requisits següents:
− Ser escriptura pública.
− Ser còpia autèntica.
− Estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent
c) Presentació de la documentació acreditativa de la solvència econòmica, d’acord
amb les previsions de la clàusula novena.
d) Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional, d’acord amb les
previsions de la clàusula novena.
e) Declaració relativa a la no incursió en prohibicions de contractar.
Declaració responsable de l’empresa conforme no està incursa en cap de les
causes de prohibició de contractar previstes a l’article 60 del TRLCSP i de trobar-se
al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord
amb el model que s’adjunta com annex 1.
En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun
tribut, a tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de
conformitat amb la legislació vigent aplicable, aquesta circumstància es farà constar
mitjançant declaració responsable, especificant el supòsit legal d’exempció que
concorre.
f)

Notificació electrònica
Indicació d’una adreça de correu electrònic on efectuar comunicacions, d’acord
amb el model que s’adjunta com a annex 1.

g) Submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir
del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
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h) Grup empresarial
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a
què pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació
del grup.
i)

Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades
Si s’escau, d’acord amb la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels
minusvàlids, s’ha d’aportar la declaració responsable de què la plantilla de
l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores discapacitades
no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a
l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones
treballadores amb discapacitat, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1.

j)

Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
Si s’escau, declaració responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla
d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, d’acord amb el model que
s’adjunta com a annex 1.

k) Compromís d’adscripció de mitjans personals
Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans
personals amb la qualificació que es requereix en el punt G.1 del quadre de
característiques del contracte i a la clàusula novena.
l)

Confidencialitat
Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades en els
apartats de personalitat i solvència del sobre A són, a parer de les empreses
licitadores, confidencials.
A.2. Empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, gestionat per
la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via
de les Corts Catalanes, 635, 08010-Barcelona, telèfon d’informació 935528090;
http://www.gencat.cat/economia/icca), o en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només
només estan obligades a incorporar en
el sobre A la documentació relativa a la informació sol·licitada en aquest plec
conforme a l’apartat anterior que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que
no hi consti vigent o actualitzada.
actualitzada.
Així, han d’incorporar la documentació següent:
a) Declaració responsable conforme les dades i documents inscrits no han estat
modificats i són vigents.
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b) Declaració, si escau, sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació
de les empreses que el componen i la denominació del grup.
c)

Si s’escau, s’ha d’aportar la declaració responsable de què la plantilla de
l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
discapacitades no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual
es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de
reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat, d’acord amb el
model que s’adjunta com annex 1.

d) Si s’escau, declaració responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla
d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, d’acord amb el model que
s’adjunta com annex 1.
e)

Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans
personals amb la qualificació que es requereix en el punt G.1 del quadre de
característiques del contracte i a la clàusula novena.

f)

Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades són,
al seu parer, confidencials.

g)

Indicació d’una adreça de correu electrònic on efectuar comunicacions, d’acord
amb el model que s’adjunta com annex 1.

h) Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin
sorgir, amb renúncia expressa al seu fur propi.
i)

Les empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de presentar
un document on indiquin el nom de les empreses que la constituiran, la
participació de cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se formalment en
unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

j)

Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional, d’acord amb
les previsions de la clàusula novena.

k)

Altra informació sol·licitada en aquest plec conforme a l’apartat anterior que no
figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada.

A mode de resum esquemàtic, l’annex 6 relaciona la documentació que s’ha
d’incloure al sobre A.

11. ONZENA. MESA DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació està integrada pels membres que s’indiquen a l’annex 5.
La Mesa pot estar assistida per personal tècnic especialitzat, amb veu però sense dret a
vot.
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A
presentats per les empreses i comprovarà l’existència i correcció de la documentació
que ha de contenir, d’acord amb el que estableix la clàusula novena d’aquest plec. Si
la Mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho
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comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin
davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim que aquesta atorgui, que
no pot ser superior a tres dies hàbils. Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o
omissions de la documentació presentada en el Sobre A, ha de determinar les
empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si és el cas, les causes de
l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de
contractació farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil del
contractant.
Així mateix, i d’acord amb els articles 81 del TRLCSP i 22 del RGLCAP, la Mesa podrà
sol·licitar a les empreses que participen en el procediment els aclariments que li
calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en
presentin de complementaris. Els aclariments i la documentació sol·licitada s’hauran
de presentar en el termini de cinc dies naturals.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trenta-setena.
La Mesa de contractació, per delegació de l’òrgan de contractació, seleccionarà els
sol·licitants que compleixin totes i cadascuna de les condicions mínimes de
solvència exigides.
La Mesa invitarà els sol·licitants seleccionats, simultàniament i per escrit, a presentar
les seves proposicions. Les invitacions hauran d’incloure el contingut a què fa
referència l’article 166 del TRLCSP.

12. DOTZENA. PRESENTACIÓ DELS SOBRES B I C
Les empreses hauran de presentar les seves proposicions en un termini de quinze
dies des de la recepció de la invitació a participar en el procediment.
Les empreses licitadores han de presentar les seves proposicions en dos sobres
tancats (B, Documentació tècnica sotmesa a judici de valor i C, Oferta econòmica),
identificats i signats per qui licita o per la persona que representa l’empresa, tot
indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament. Així mateix, els sobres han
de precisar la licitació a què concorren. En cada sobre s’ha d’incloure un índex amb
el seu contingut.
La documentació esmentada també es pot presentar per correu postal, sempre dins
del termini de presentació de les proposicions. En aquest cas, l’empresa ha de
justificar la data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de
contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu
electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació de proposicions.
La comunicació per correu electrònic serà vàlida si hi consten la transmissió i la
recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen
de manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
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Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Tots els documents que es presentin han de ser originals o bé autèntics, de
conformitat amb la legislació vigent. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les
empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al
català i/o al castellà.
CONTINGUT DEL SOBRE B I DEL SOBRE C
Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor detallats en
l’annex 3.2 i en el sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma
automàtica. (Oferta econòmica)
La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o la inclusió de qualsevol informació
de caràcter rellevant del sobre C en el sobre B comportarà l’exclusió del licitador,
quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del
contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la
relativa als criteris de valoració subjectiva.
La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a
annex 2 i les proposicions corresponents a d’altres criteris d’adjudicació hauran de
seguir les prescripcions assenyalades als annexos 3 i 4.
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que
tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es
considera fonamental per valorar-la.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser
signades pels representants de totes les empreses que la composen.
També s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses licitadores especifiquin
quins documents i/o dades tècniques incorporades en el sobre B i, si s’escau, en el
sobre C són, al seu parer, confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial
els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic, ni tampoc l’oferta
econòmica de l’empresa, que és objecte de lectura en acte públic.
A mode de resum esquemàtic, l’annex
d’incloure en cada sobre.
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6 relaciona la documentació que s’ha

13. TRETZENA. DETERMINACIÓ
DETERMINACIÓ
AVANTATJOSA
13.1.

DE

L’OFERTA

ECONÒMICAMENT
ECONÒMICAMENT

MÉS

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació que es determinen a l’annex
3.
13.2.

PRÀCTICA DE LA VALORACIÓ
VALORACIÓ DE LES OFERTES
OFERTES

L’obertura dels sobres B de les empreses admeses tindrà lloc a la 5a planta de la seu
de la Sindicatura de Comptes el dia i l’hora que es determini en l’anunci de licitació
en un termini no superior a 7 dies naturals a comptar de l’obertura del sobre A.
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer
constar davant la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions
que es recolliran en l’acta.
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la
puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de
valoració que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C
presentats per les empreses. La comunicació a les empreses del dia, hora i lloc de
celebració de l’acte d’obertura publica dels sobres C es podrà fer per qualsevol mitjà
que quedi constància fefaent de la comunicació, o per via telemàtica o a través del
perfil el contractant.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les
quals hauran de quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no
seran objecte de valoració.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura
dels sobres B i/o C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la
clàusula trenta-setena.
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13.3.

PREFERÈNCIA EN CAS D’EMPAT

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició que hagi
obtingut una millor puntuació en el criteri d’adjudicació de qualitat dels equips de
treball en el disseny de programari.
Si persisteix l’empat tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició
que hagi obtingut una millor puntuació en el criteri d’adjudicació Anàlisi d’una mostra
Si persisteix l’empat serà tingut en compte el fet de disposar d’una plantilla integrada
per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o que s’ha
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret
364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter
excepcional de la quota de reserva a favor de les persones treballadores amb
discapacitat.
Si persisteix l’empat serà tingut en compte el fet de disposar d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes.
En cas de persistir l’empat un cop aplicades les preferències esmentades els
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte
públic, prèvia convocatòria.
13.4.

OFERTES AMB VALORS ANORMALS
ANORMALS O DESPROPORCIONATS
DESPROPORCIONATS

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a l’annex
3.3 dels criteris d’adjudicació.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament
anormal o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa
licitadora que l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació
pugui determinar si efectivament l’oferta econòmica resulta anormal o
desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni
desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora, les
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de deu dies hàbils a
comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions
per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
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14. CATORZENA. CLASSIFICACIÓ
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE
DOCUMENTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades
per ordre decreixent de valoració i identificada l’oferta més avantatjosa
econòmicament. Per realitzar aquesta classificació, es tindrà en compte els criteris
d’adjudicació assenyalats a l’annex 3 i a l’anunci.
L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la
mesa, requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què
es fa esment a continuació:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius
conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document
d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa
norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i
de les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació
següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
-

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, i s’ha d’acompanyar d’una
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de
l’Impost.

−

Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat
1 de l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de
declaració en el cens de persones obligades tributàriament.

En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:
−
−
−

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu
que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb
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l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el certificat
esmentat, s’expedirà d’ofici per les intervencions delegades prèvia sol·licitud del
secretari de la Mesa de contractació.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o
els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància
s’acreditarà mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del
RGLCAP.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent:
−
−
−
−

Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del
TRLCSP.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula quinzena (excepte en el cas que la garantia es
constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).
Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació
corresponents.
Declaració responsable on l’empresa declari que acreditarà l’afiliació i alta a la
Seguretat Social de totes les persones treballadores que destinarà a l’execució
del contracte i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar la documentació següent:
−
−
−
−

Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès
a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del
TRLCSP.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula quinzena.
Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació
corresponents.
Declaració responsable on l’empresa declari que acreditarà l’afiliació i alta a la
Seguretat Social de totes les persones treballadores que destinarà a l’execució
del contracte i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.

En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, en
cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar i,
quan correspongui, la incautació de la garantia provisional constituïda.
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Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses
licitadores pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP.

15. QUINZENA. GARANTIA DEFINITIVA
DEFINITIVA
L’import de la garantia definitiva és el 5% del preu d’adjudicació sense IVA. Les
garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats
d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de
Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de
dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament,
per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments
financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat
a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament.
El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en
l’apartat a).
d) Mitjançant retenció en el preu del contracte en la primera factura que es presenti
o si escau en les següents fins a completar l’import establert de la garantia
definitiva..
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió
temporal.
La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 del
TRLCSP, exonerarà de constituir la garantia definitiva.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP.
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar
constància documentada de l’esmentada reposició.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent
en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es
notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les
variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de preus de
conformitat amb el que disposa el TRLCSP.
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Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.

16. SETZENA. RENÚNCIA I DESISTIMENT
DESISTIMENT
L'òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons
d'interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del
procediment, abans de l'adjudicació, quan s'apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d'adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les
despeses en què hagin incorregut.

17. DISSETENA. ADJUDICACIÓ
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a
adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores per qualsevol dels
mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció per la persona
destinatària i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte.

18. DIVUITENA. FORMALITZACIÓ
FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al
seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses
licitadores a què es refereix la clàusula anterior.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es
pot proposar l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes de conformitat amb la clàusula tretzena.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de
la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
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El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan
de contractació i la publicació en el DOGC.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la
seva inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i
l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades,
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.

19. DINOVENA. RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores. Si
les empreses licitadores no van a retirar dita documentació es pot procedir a la seva
destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de
formalització del contracte, sempre que aquesta sigui ferma .

III.DISPOSICIONS
III.DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
20. VINTENA. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DELS SERVEIS
SERVEIS
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa
contractista l’òrgan de contractació.

21. VINTVINT-I-UNENA. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes a l’article 212 apartats
4 i següents del TRLCSP.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució (en virtut
de les quals l’empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats
mitjans personals) es podrà acordar la imposició de les penalitats corresponents en
els termes i condicions establerts a l’article 212.4 del TRLCSP
L’import màxim de les penalitats no pot ser superior al 10 per cent del pressupost del
contracte i es graduaran proporcionalment a la gravetat de l’incompliment causat
tenint en compte els perjudicis econòmics causats a l’administració.
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Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total
o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, ,
s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al
que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.

22. VINTVINT-I-DOSENA. CONTROL EN L’EXECUCIÓ
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
CONTRACTE
Sense perjudici del que estableix la clàusula següent l’Administració efectuarà la
inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del contracte i
podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.

23. VINTVINT-I-TRESENA. PERSONA RESPONSABLE
RESPONSABLE DEL CONTRACTE
CONTRACTE
Es designa com a responsable del contracte a la Senyora Eulàlia Manero i Font,
Directora de Serveis informàtics i exercirà, a més de les funcions generals de
supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de
garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En
concret, tindrà les funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals;
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta
realització de la prestació pactada;
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny,
als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als
aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

24. VINTVINT-I-QUATRENA. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a
l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
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25. VINTVINT-I-CINQUENA. RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS
INTERPRETATIUS
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a la Administració de la
Generalitat i no vinculant.

IV.DISPOSICIONS
IV.DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES
PARTS
26. VINTVINT-I-SISENA. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
CONTRACTISTA
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà a mes vençut contra presentació de
factura expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes a l’article 216 del TRLCSP. La factura indicarà la quantitat d’hores
emprades. El preu de l’hora serà el resultat de dividir l’oferta econòmica presentada
per l’adjudicatari entre les 2.000 hores màximes previstes.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de creació del
registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el
número d’expedient de contractació.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de de la
Sindicatura de Comptes Catalunya.
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que el numero d’expedient és SC2015-163 i el NIF de la Sindicatura de Comptes S-580001-I. El seguiment de l’estat
de les factures es podrà consultar amb l’àrea de pressupostos i comptabilitat o al
web del departament d’Economia i Coneixement a l’apartat de Tresoreria i Pagaments
(consulta de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del
registre de la factura.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la
necessària per a executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix,
no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha
executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a
l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l’article 218 del TRLCSP.
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27. VINTVINT-I-SETENA. RESPONSABILITAT
RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències
que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.

28. VINTVINT-I-VUITENA. ALTRES OBLIGACIONS
OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a
l’execució del contracte i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social,
mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social
de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys,
en català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana
la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica
annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la
realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de
prescripcions tècniques particulars.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
d) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci
de licitació, l’import màxim del qual es determina a l’apartat N del quadre de
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característiques) i de qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions
vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
e) L’entitat adjudicatària del contracte s’obliga al compliment de tot allò que estableix
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre , pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament de la LOPD, en relació amb les dades personals a
les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte.
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de la prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponen a la
Sindicatura de Comptes, responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan
sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat que presta el servei
objecte d’aquest contracte.
f) La resta de condicions tècniques d’execució del contracte s’especifiquen en el
plec de clàusules tècniques del contracte.
g) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les
regles de conducta següents:
- Respectar la Constitució, l’Estatut d’autonomia i la resta de normes que integren
l’ordenament jurídic.
- Actuar amb l’objectiu de satisfer els interessos generals.
- Actuar d’acord amb els principis de lleialtat i bona fe contractual.
- Tenir una conducta basada en el respecte dels drets fonamentals i les llibertats
públiques, i evitar tota actuació que pugui produir cap discriminació per raó de
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions,
opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.
- Actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, i vigilar la
consecució de l’interès general i el compliment dels objectius del contracte.
- Exercir llurs atribucions de forma professional segons el principi de dedicació al
servei públic i abstenir-se de conductes contràries a aquest principi.
- Guardar secret en les matèries que tingui coneixement per raó de la seva activitat
contractual, i mantenir la deguda discreció sobre els afers que coneguin, i no fer ús
de la informació obtinguda per a benefici propi ni de tercers, ni en perjudici de
l’interès públic.
- Acomplir les tasques corresponents a l’activitat objecte del contracte de manera
diligent
L’incompliment d’aquests principis i normes de conducta que hauran de ser
apreciades i justificades per part de l’administració poden comportar la imposició de
les penalitzacions corresponents al contractista i si escau la rescissió del contracte,
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en els casos que així procedeixi, en aplicació de la normativa de contractació
administrativa del sector públic, que sigui aplicable en cada moment.

29. VINTVINT-I-NOVENA. PRERROGATIVES
PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

30. TRENTENA. MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només es pot modificar quan es justifiqui suficientment la concurrència
d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat, estableix l’article 107 del
TRLCSP. Aquestes modificacions no poden alterar les condicions essencials de la
licitació i l’adjudicació del contracte i s’han de limitar a introduir les variacions
estrictament indispensables per donar resposta a la causa objectiva que motiva la
modificació.

31. TRENTATRENTA-UNENA . SUSPENSIÓ DEL
DEL CONTRACTE
En el cas que la Sindicatura acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del
TRLCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en
què s’acordi la suspensió. La Sindicatura ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa
contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin.

V.DISPOSICIONS
V.DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
32. TRENTATRENTA-DOSENA. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
CONTRACTE
En el present contracte no està permesa la cessió ni la subcontractació.

33. TRENTATRENTA-TRESENA. REVISIÓ DE PREUS
No es contempla la revisió de preus durant la vigència del contracte.

VI.DISPOSICIONS
VI.DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
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34. TRENTATRENTA-QUATRENA. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 216.6, 222 i 307 del TRLCSP i l’article 204 del RGLCAP.
La Sindicatura de Comptes determinarà si la prestació realitzada per l’empresa
contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i
compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i
l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjarla de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si
s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de
les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne
referència expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.

35. TRENTATRENTA-CINQUENA. TERMINI DE GARANTIA
GARANTIA I DEVOLUCIÓ O
CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA
GARANTIA DEFINITIVA
El termini de garantia és d’un any des la finalització del servei, que es formalitzarà
mitjançant un acta de recepció.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista
que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix
l’article 102 del TRLCSP.

36. TRENTATRENTA-SISENA. RESOLUCIÓ DEL
DEL CONTRACTE
CONTRACTE
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles
216.6, 223, 225, 308 i 309 del TRLCSP. En particular, serà causa de resolució del
contracte l’incompliment de les obligacions contractuals essencials. L’adscripció de
personal qualificat , d’acord amb l’apartat G del quadre de característiques, en la
clàusula novena i en l’annex 3.2, s’entén com una obligació essencial del contracte.
També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació de
l’empresa contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que, no
essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les
obligacions previstes en la clàusula vint-i-vuitena en relació amb l’ús del català i, en
general, l’incompliment de qualssevol de les obligacions relatives a l’ús del català
que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en
compte la certificació emesa per la persona designada per l’administració per dur-ne
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a terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant això, amb caràcter
previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació
podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques
d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 del
TRLCSP.
Així mateix serà causa de resolució l’incompliment per part de l’empresa del deure
d’afiliació i alta a la Seguretat Social del personal que ocupi a l’execució dels
respectius contractes.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa l’article 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert a l’article 109 del
RGLCAP.

VII.RECURSOS,
VII.RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE
NUL·LITAT CONTRACTUAL
37. TRENTATRENTA-SETENA.
SETENA. RÈGIM DE RECURSOS
RECURSOS
Els actes adoptats per l’òrgan de contractació o por la mesa de contractació són
susceptibles dels recursos administratius que la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. En la notificació de cada resolució o acte administratiu
s’indicarà els recursos, termini i òrgan administratiu davant els quals aquests es
poden interposar.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, llevat del cas en què les modificacions es
trobin previstes en el plec i acordar-ne la resolució i els seus efectes, són
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

38. TRENTATRENTA-VUITENA. JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de
les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació,
els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 1:DECLARACIO RESPONSABLE
RESPONSABLE
El senyor/a................................................................ , amb DNI núm ................... ,
en
nom propi / en nom i representació de..................... de la qual actua en qualitat de ...
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat),
segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i
número de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora
del contracte
a) Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar establertes en l’article 60 del Text refós de la llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
b) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
c) 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 a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
☐ Sí

☐ No

d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
e) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.
f) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si
s’escau, a l’adjudicació del contracte.
g) Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions en relació a la
licitació i execució del contracte és (...)
h) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes.
☐ Si

☐No

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )

Signatura
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ANNEX 2 MODEL D’OFERTA
D’OFERTA ECONÒMICA

El/la Sr./Sra ................................................................................................ amb
residència a ................................, al carrer................................número........, i amb NIF
.........................declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte per al Servei de
manteniment de la web, intranet i programacio en llenguatge java i .net, amb
expedient número SC-2015-163 es compromet (en nom propi / en nom i
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats, per la quantitat total de: .......................................€ (xifra en
lletres i en números), de les quals ..........................................................................€, es
corresponen al preu del contracte i .........................................................€
es
corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data )
Signatura
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ANNEX 3 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
D’ADJUDICACIÓ

Sobre una puntuació màxima de 100 punts es distribuirà la puntuació de la manera
següent:
Tipus

Subtipus

a)Oferta
econòmica
b)Oferta
Tècnica

b.1)
Qualitat
en els equips
de treball en el
disseny
de
programari
b.2)
Anàlisi
mostra

b.3)
Metodologia

Explicació

Documentació a acreditar

Fórmula

Oferta econòmica

Punts
màx.
50

Disseny d’aplicacions 4 Projectes de més de 600 28
estructurades i de fàcil hores
on
es
pugui
manteniment
comprovar la qualitat

3 per a la cobertura
funcional, 8 per a la
proposta tècnica i 3 per
a la plataforma tècnica
4 punts si s’utilitza
SCRUM i 4 punts per
l’adequació

Document de 4 pàg. màxim 14
analitzant la mostra

Projecte en SCRUM
Metodologia proposada

8

Total

100

3.1 CRITERI AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA: OFERTA ECONÒMICA (FINS A UN MÀXIM DE 50
PUNTS)
1. La puntuació màxima s'atorgarà a l'oferta més baixa i a la resta d'ofertes de
manera inversament proporcional en relació a aquella.
2. La fórmula que s’aplicarà per puntuar l’oferta és:
nx=(Oec/Ox) x n
On:
• n: màx de punts
• nx: puntuació empresa x
• Ox: oferta empresa x
• Oec: oferta més econòmica presentada
3. L’oferta econòmica es presentarà conforme al model de l’annex II d’aquest plec
de clàusules.
3.2 CRITERI SUBJECTE A JUDICI
JUDICI DE VALOR: OFERTA TÈCNICA (FINS A UN MÀXIM DE 50 PUNTS)
b.1) Qualitat dels equips de treball en el disseny de programari: fins a un màxim de
28 punts
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Es valorarà la qualitat dels equips de treball de l’empresa en el disseny de
programari, pel que fa als aspectes següents:
−
−
−
−
−

Aptitud per presentar els projectes amb una estructura clara. Es considera
que un projecte té estructura clara si els programes estan agrupats en
projectes, classes, mètodes, propietats
Aptitud per definir els projectes per capes
Aptitud per dissenyar les classes i els mètodes amb una mida adequada que
permeti el seu manteniment i evolució.
Aptitud per donar a les bases de dades noms amb sentit i fàcilment
comprensibles
Aptitud per utilitzar TDD (test-driven development) o algun tipus de test
automàtic

Per acreditar la qualitat dels seus equips de treball en el disseny del programari,
l’empresa haurà de presentar un màxim de quatre projectes de més de 600 hores
dedicades i que ha d’estar executat amb alguna/es de les tecnologies requerides a
les empreses licitadores com a solvència tècnica o professional (apartat 4 del plec de
prescripcions tècniques).
Mitjançant una declaració responsable, l’empresa s’ha de comprometre a què els
equips de treball que destini a l’execució del contracte han de tenir aptituds almenys
iguals a les dels equips de treball que van participar els projectes presentats. Aquest
compromís es considera una obligació de caràcter essencial, i el seu incompliment
constituirà una causa de resolució prevista en l’article 223.f) del TRLCSP.
La omissió d’aquesta declaració impedeix la valoració d’aquest criteri d’adjudicació.
d’adjudicació.
De cada projecte s’haurà d’aportar la documentació següent::
•
•
•
•

Descripció breu del projecte
Tecnologies que utilitza
Acreditació de les hores dedicades per projecte
Una memòria de 3 pàgines per a cada projecte en la qual s’han d’exposar els
aspectes que són objecte de valoració en aquest apartat

−

El projecte té estructura clara. Es considera que el projecte té estructura clara
si els programes estan agrupats en projectes, classes, mètodes, propietats (2
punts)
El projecte està definit per capes (2 punts)
Les classes i els mètodes tenen una mida adequada que permeti el seu
manteniment i evolució. (1 punt)
La base de dades té noms amb sentit i és fàcilment comprensible (1,5 punt)
Utilitza TDD (test-driven development) o algun tipus de test automàtic (0.5
punts)

−
−
−
−

En la memòria hi poden constar les captures de pantalla que el licitador cregui adient
per demostrar la qualitat dels seus equips de treball.
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La Mesa de contractació podrà requerir la informació addicional sobre els projectes
presentats que consideri convenient, en relació als aspectes que són objecte de
valoració en aquest apartat,
b.2) Mostra d’un mòdul a desenvolupar: fins a un màxim de 14 punts:
Atès que caldrà desenvolupar noves funcionalitats d’acord amb cadascun dels
encàrrecs que es faran i que el contracte s’ha plantejat com una bossa d’hores, es
considera necessari incloure una mostra exemplificativa de la qualitat del servei que
s’haurà de desenvolupar per assegurar la bona execució del contracte.
Aquesta mostra ve constituïda per la presentació de l’anàlisi proposada en l’Annex 4 i
en quina plataforma tècnica de programari lliure s’executaria.
Per valorar aquest apartat, cal que el licitador presenti un document escrit signat pel
representant legal de l’empresa amb el títol “Plantejament d’un portlet a
desenvolupar” i faci un document de màxim 4 fulls analitzant el problema que es
planteja en l’Annex 4, el cicle de vida en fases aplicant la metodologia que utilitzi
l’empresa i una proposta tècnica. La valoració serà la següent:
−
−
−

Cobertura funcional (fins a 3 punts): es valorarà el grau de cobertura que la
solució proposada faci de les necessitats funcionals.
Proposta tècnica detallada (fins a 8 punts): es valorarà el conjunt de la
proposta tècnica del licitador, incloent-hi el grau de cobertura que la solució
proposada proporcioni a les necessitats tècniques.
Plataforma tècnica on s’executaria el portlet (fins a 3 punts)

Els punts es donaran segons la seva adequació considerant un 0 si no és adequat i el
màxim de punts si s’adequa perfectament a les necessitats.
b.3) Metodologia: (fins a un màxim de 8 punts)
Es valorarà l’adaptació de la metodologia proposada a les necessitats del projecte
segons els següents paràmetres.
−
−

Model de gestió del projecte i el suport posterior (fins a 4 punts).
Model de gestió de la qualitat (fins a 4 punts).

Els punts es donaran segons la seva adequació considerant un 0 si no és adequat i el
màxim de punts si s’adequa perfectament a les necessitats
3..3. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA
PRESUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES

DE

BAIXES

Els criteris objectius en funció dels quals serà considerada una oferta com a
desproporcionada o amb valors anormals, resulten de la relació entre les magnituds
obtingudes de les variables següents, que es calcularan en relació als criteris d’adjudicació
que no són preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació 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.
38

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, als efectes de
l’article 152.3 del TRLCSP, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que
resulti de la suma de les variants 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica
(preu) estigui també per sota de la mitjana de les ofertes econòmiques presentades.
Si, un cop tramitat el procediment a que fa referència l’article 152.3 del TRLCSP, l’òrgan de
contractació considera, a partir de la justificació efectuada per l’empresa licitadora i dels
informes emesos, que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de
valors anormals o desproporcionats, l’exclourà del procediment.
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ANNEX 4 EXEMPLE DE PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ D’UNA
D’UNA ANÀLISI D’UN NOU PORTLET
PORTLET
Es proposa analitzar un nou portlet que segueixi la imatge del web actual
(www.sindicatura.cat) i que faci les següents funcionalitats:
1. Que estigui disponible per al representat de qualsevol ens que s’estigui fiscalitzant en
aquell moment.
2. Que l’usuari (representant) accedeixi amb un nom i paraula clau
3. Que li surti la llista de documentació que ha d’enviar a la Sindicatura. Aquesta llista
pot ser diferent segons el cas
4. Que la pugui annexar
5. Que en confirmar l’enviament s’enviï un missatge a la Sindicatura.
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ANNEX 5: COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació de la Sindicatura de Comptes es formada d’acord amb
l’establert a l’article 43 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya pels membres següents:

President
Vocal primera
Vocal segon
Vocal tercer
Vocal quart
Secretari

Síndic del Departament Sectorial E
Síndica del Departament Sectorial A
Secretari general
Interventora de la Sindicatura
Directora de la Assessoria Jurídica
Director de govern interior
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ANNEX 6 : QUADRE RESUM
RESUM DE DOCUMENTACIO A APORTAR EN ELS
SOBRES A, B I C
Sobre A: documentació general
A.1. Empreses no inscrites en RELI o en el ROLECE:
a) Capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica
b) Acreditació de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de
les ofertes.
c) Acreditació de la solvència econòmica i financera
d) Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional, d’acord amb les
previsions de la clàusula novena.
e) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, en cas d’empreses
estrangeres
f) Declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les
empreses que el componen i la denominació del grup.
g) Declaració de l’annex 1 que fa referència a:
•
•
•
•

Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades
Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
Declaració relativa a la no incursió en prohibicions de contractar.
Adreça electrònica on dirigir les comunicacions

h) Declaració de compromís d’adscripció durant l’execució del contracte de mitjans
personals
i) Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades són, al
seu parer, confidencials
j) Les empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de presentar un
document on indiquin el nom de les empreses que la constituiran, la participació de
cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicatàries del contracte.

A.2. Empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE
a) Les empreses inscrites en RELI o ROLECE només estan obligades a incorporar en
el sobre A la documentació relativa a la informació sol·licitada en aquest plec,
conforme a l’apartat anterior, que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que
no hi consti vigent o actualitzada.
b) Declaració responsable conforme les dades i documents inscrits no han estat
modificats i són vigents.
c) Declaració, si escau, sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de
les empreses que el componen i la denominació del grup.
d) Declaració de l’annex 1 que fa referència a:
•
•
•
•

Compliment de la normativa d’integració de persones
Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
Declaració relativa a la no incursió en prohibicions de contractar.
Adreça electrònica on dirigir les comunicacions
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e) Declaració de compromís d’adscripció durant l’execució del contracte de mitjans
personals.
f) Declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades són, al
seu parer, confidencials.
g) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, en cas d’empreses
estrangeres
h) Les empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de presentar
document on indiquin el nom de les empreses que la constituiran, la participació de
cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicatàries del contracte.
i) Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional, d’acord amb les
previsions de la clàusula novena.

Sobre B: documentació sotmesa a un judici de valor ( Annex 3.2)
a)
Documentació que acrediti la qualitat dels equips de treball en el disseny de
programari
b)
Mostra d’un mòdul a desenvolupar.
c)
Explicació de la metodologia proposada a les necessitats del projecte

Sobre C: oferta econòmica: Oferta econòmica seguint el model de l’annex 2.
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ANNEX 7:
7: REGLES ESPECIALS RESPECTE
RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL
LABORAL DE
L’EMPRESA CONTRACTISTA
CONTRACTISTA

1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació
per part de l’Administració del compliment d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que
les variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades,
en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a
l’Administració.
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte,
l’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera reial, efectiva i
continua, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la
negociació i el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i
vacacions, les substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les
obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions
i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de
prevenció de risc laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com quants drets
i obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupen la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a
objecte del contracte.
4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves
pròpies dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada
a prestar els seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el
personal de l’empresa contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que
ocupin els empleats públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel
compliment d’aquesta obligació. En l’expedient haurà de fer-se constar motivadament
la necessitat que, per a l’execució del contracte, els serveis es prestin en les
dependències administratives.
5. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions
les següents:
-Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració,
canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de
l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot el
relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
-Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir
a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en
relació amb la prestació del servei contractat.
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-Supervisar el correcte acompliment per part del personal integrant de l’equip de
treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest
personal al lloc de treball.
-Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte,
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració
contractant, per no alterar el bon funcionament del servei.
-Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
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ANNEX 8:
8: SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT RESTRINGIT,
RESTRINGIT, D’UN SERVEI
DE MANTENIMENT DE LA WEB, INTRANET I PROGRAMACIÓ EN
LLENGUATGE JAVA I .NET ( EXPEDIENT GEEC SCSC-2015/163
2015/163)
163)
(Sol·licitud per emplenar i presentar fora dels sobres de documentació tancats, perquè se’n pugui registrar
l’entrada)

Dades de l’empresa licitadora
Nom
denominació:

o

NIF:
Adreça:
Municipi
:

Codi postal:

Telèfon(s):
Fax:

Correu
electrònic:

Dades de la persona que representa a l’empresa
(Persona que signa tant aquesta sol·licitud com la documentació continguda en el sobre tancat)

Nom i cognoms:
DNI:
EXPOSO:
Que perquè l’empresa esmentada participi en la licitació de referència, presento adjunt el
sobre A (Documentació general) requerit per la normativa vigent i pels plecs de clàusules
administratives particulars i clàusules tècniques corresponents.
SOL·LICITO:
Que s’admeti la participació de l’empresa esmentada en la licitació per a la contractació,
pel procediment restringit d’un servei de manteniment de la web, intranet i programació
en llenguatge java i .net (expedient geec SCSC-2015/163
2015/163)
163)
LLoc i data

Signatura

46

47

