PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA
1. Objecte del contracte
La finalitat del contracte correspon:
1 - Subministrament, instal·lació i posta en marxa d’un sistema d’enregistrament de vídeo
a temps real de la zona de custòdia de persones detingudes composta per l’espai d’accés
i dues garjoles situades a l’interior de la Prefectura del cos de la Policia Local de Lliçà
d’Amunt
2 - Subministrament, instal·lació i posta en marxa d’un sistema d’enregistrament de 3
punts de vídeovigilància, anàlisi de vídeo i alerta (Black List) que permeti la identificació
automàtica i permanent de vehicles, amb unitats de captura autònomes per poder
identificar les matrícules de manera eficaç, el qual s’ha de poder vincular i integrar a la
plataforma i sistema d’alertes que posseeix actualment la Policia Local de Lliçà d’Amunt
(plataforma ALPR Helix 7). Cada emplaçament també haurà de comptar també amb una
càmera d’enregistrament de vídeo a temps real. Les coordenades aprox. dels
emplaçaments respectius on s’han d’instal·lar les càmeres són les següents:
o

Punt 1: Via accés Polígon can Montcau, coordenades aproximades 41°36'18.0"N
2°15'39.2"E

Punt aproximat de la instal·lació

Vista d’entrada/sortida al punt de control
o

Punt 2: Intersecció del c. Can Farell amb el camí de Ca l’Artigues, coordenades
aproximades 41°37'49.5"N 2°12'26.7"E

Punt aproximat de la instal·lació

Vista d’entrada/sortida al punt de control

o

Punt 3: Intersecció c. Ramon Llull amb el c. Isidre Nonell, coordenades
aproximades 41°36'16.5"N 2°13'11.9"E

Punt aproximat de la instal·lació

Vista d’entrada/sortida al punt de control
2. Justificació de la contractació
Lliçà d’Amunt és un municipi amb una gran extensió, amb una estructura urbanística
predominant basada en habitatges unifamiliars aïllats i dispersos pels 18 barris del
municipi i amb una població censada de 15 mil habitants. La xarxa viària de carrers que
teixeix i abasta el terme municipal té una extensió molt important, aproximadament d’uns
200 km.

Igualment, cal considerar que a Lliçà d’Amunt no existeix un ús social actiu de la via
pública, bàsicament per motius associats a les condicions estructurals del municipi, la
concepció residencial imperant (municipi dormitori), ja que una part important de la
població es desplaça fora del terme per motius de feina i mancada d’activitat comercial en
la majoria de barris i carrers.
Aquestes condicions són rellevants des d’un punt de vista de la seguretat ciutadana, ja
que la vigilància situacional que pot aportar la pròpia ciutadania és pràcticament
inexistent. A nivell delinqüencial, les conductes de major presència que es perpetren es
troben relacionades amb robatoris amb força a domicilis. Davant aquestes circumstàncies
els aspectes relacionats amb la (in)seguretat cobren especial transcendència, ja que els
delictes perpetrats en els domicilis provoquen una gran prevalença.
A nivell municipal i supramunicipal, s’apliquen diferents estratègies i operatives policials
destinades a la lluita contra els robatoris amb força a habitatges, com ara: controls
policials, tancaments zonals i diversos tipus de patrullatge inclosos efectius no logotipats.
No obstant, s’ha de valorar que el desplegament d’aquestes estratègies representa un
gran esforç de personal en un espai temporal important, cosa que és molt difícil de
mantenir d’acord als recursos humans disponibles.
D’altra banda, des d’un punt de vista operacional, també cal tenir present que els autors
presenten una gran mobilitat en seleccionar els seus objectius i per tant cobra una gran
importància els desplaçaments en vehicle, de manera que resulta essencial controlar-los
amb eficàcia i a temps real. En aquest sentit, els aparells de videovigilància amb
capacitat d’anàlisi de vídeo i lectura de matrícules s’han mostrat eficaços en la prevenció
de la delinqüència, tant des del punt de vista de la capacitat dissuasiva, com pel que fa a
la possibilitat d’emetre avisos sobre la detecció de vehicles amb requisitòries policials que
permetin actuacions dirigides des de la detecció. Igualment, són eines que també
permeten actuacions d’investigació de manera posterior a la perpetració d’un fet i
consegüentment poder obtenir informació rellevant.
En l’actualitat ja es disposa d’aparells de videovigilància en dos punts del municipi i la
inclusió d’un nou punt permet ampliar la xarxa de videovigilància, cosa que augmenta la
prevenció i la capacitat de reacció.
3. Despesa
L’import màxim de la despesa per al subministrament és de 30.500€ IVA inclòs.
4. Existència de crèdit
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació, que és de 30.500€, IVA inclòs, es
farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 132062300 del vigent pressupost de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
5. Pressupost base de licitació
El pressupost base i màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preu
màxim, es fixa en la quantitat de 30.500€. Aquest preu inclourà l’IVA.
El preu màxim de licitació s’estableix pels imports següents:

Producte

Sistema
videovigilància
amb lectura
plaques de
matrícula i
Sistema
d’enregistrament
zona de
custòdia de
persones
detingudes

Prestacions
realitzar

a Import
preu
màxim IVA
inclòs
Subministrament 30.500€

Tipus
impositiu
IVA

Import IVA

Total import
preu sense
IVA

21%

5.293,39€

25.206,61€

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus màxims
definits com a tipus de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 LCSP i concordants.
6. Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 25.206,61€ IVA exclòs.
7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
8. Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil
de contractant a través de l’adreça següent: http://www.llicamunt.cat/ca/pag522/perfil-delcontractant.htm
9. Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant un sobre tancat que podrà ser també lacrat i precintat a satisfacció del
presentant i del funcionari receptor, i es presentarà al Registre d’Entrada de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, carrer Anselm Clavé, núm. 73, en hores d’oficina, de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores i els dilluns de 16 a 19 hores, fins el dia que es compleixin 10 dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l'anunci al Perfil del contractant o

enviat per correu dins del termini assenyalat anteriorment. En cas de que el termini
finalitzi en dissabte o festiu s’entendrà prorrogat fins el dia hàbil següent.
Davant del sobre el licitador escriurà la següent inscripció: “PROPOSICIÓ PER A
PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT DE VIDEOVIGILÀNCIA AMB ANÀLISI INTEL·LIGENT DE
VÍDEO”.
Contindrà la documentació següent:
- La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi
sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.15) del present Plec.
- La proposició econòmica que haurà d’ajustar-se al model següent:
" El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................),
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al
subministrament de tres punts de videovigilància amb lectura plaques de matrícula i d’un
sistema d’enregistrament zona de custòdia de persones detingudes, es compromet a
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec
de Prescripcions Tècniques, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

- Documentació que serveixi per valorar la resta de criteris d’adjudicació.
Una vegada presentada una proposta, no es podrà retirar.

10. Criteris d'adjudicació
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició serà en
relació al preu i els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per
a cadascun d’ells:
a) Preu global de l’oferta:
El preu màxim del contracte s’estableix en 25.206,61€ IVA exclòs.
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
Les ofertes que no redueixen els preu establert per al present contracte no rebran cap
puntuació en aquest apartat. Les reduccions del preu establert es valoraran de la següent
manera:
o Valor estimat del subministrament especificat al present contracte reduït entre un
5% i un 10%: 5 punts
o Valor estimat del subministrament especificat al present contracte reduït en un
percentatge superior al 10% i inferior al 15%: 10 punts
o Valor estimat del subministrament especificat al present contracte reduït en un
percentatge superior al 15% i inferior al 20%: 15 punts
o Valor estimat del subministrament especificat al present contracte reduït en un
percentatge superior al 20%: 20 punts
b) Experiència:
- Tramitació d’expedients d’homologació i autorització a la CCDVC
Es puntuarà l’experiència en la Tramitació d’expedients d’autorització en
sistemes de videovigilància a la CCDVC (Comissió Control Dispositius
Videovigilància de Catalunya) en els darrers 5 anys d’acord a les següents
puntuacions:
o Experiència en més de 10 municipis: 15 punts
o Experiència entre 5 i 10 municipis: 10 punts
o Experiència entre 2 i 5 municipis: 5 punts
Per a obtenir la puntuació esmentada caldrà acreditar el concepte establert
per mitjà dels contractes efectuats on es faci constar que l’empresa
adjudicatària va desenvolupar la tramitació dels expedients d’homologació i
autorització.
- Instal·lació del sistema
Es puntuarà l’experiència en la instal·lació de sistemes de lectura,
reconeixement i anàlisi alfanumèric automàtic de plaques de matrícula, amb
sistemes d’avís automàtic en els casos de deteccions positives, en els darrers
5 anys d’acord a les següents puntuacions:
o Experiència en més de 10 municipis: 15 punts

o Experiència entre 5 i 10 municipis: 10 punts
o Experiència entre 2 i 5 municipis: 5 punts
Per a obtenir la puntuació esmentada caldrà acreditar el concepte establert
per mitjà dels contractes efectuats.
D’altra banda, les ofertes que incloguin un certificat del fabricant del
programari que acrediti a l’empresa adjudicatària com a apta per al muntatge i
programació del producte, rebrà 10 punts.
c) Eficàcia:
El sistema que cada empresa licitant presenti haurà de garantir un control eficaç dels
vehicles que circulin per l’emplaçament de la instal·lació. En aquest sentit es puntuarà el
grau d’eficàcia en la lectura de les plaques de matrícula de la següent manera:
o Eficàcia entre el 98% i el 100%: 30 punts
o Eficàcia entre el 95% i el 98%: 15 punts
Per a l’obtenció de la puntuació caldrà acreditar la fiabilitat per mitjà de certificats o de
qualsevol altre mitjà que pugui ser acceptat en dret o pugui aportar prova de veracitat.
d) Millora del sistema:
Les empreses podran aconseguir la puntuació que s’estableix per a cadascuna de les
millores que es relacionen a continuació:
o Ampliació de cada punt de control amb la col·locació d’una càmera ambient de
videovigilància: 40 punts
o Evolucions del software gratuïtes, tant pel que fa al programari d’enregistrament
de les càmeres, com al relatiu a la plataforma de gestió, que millorin de manera
continuada la inicialment instal·lada: 30 punts
o Aportació d’aplicacions per a dispositius mòbils que permetin la visualització
immediata d’alarmes, així com l’accés a les llistes introduïdes, la gestió d’avisos,
etc., obtindran: 20 punts.
e) Formació
Es valorarà l’increment de les hores destinades a la formació sobre la configuració,
administració, gestió i ús del sistema, de la manera següent:
o Per un increment a partir de 2 hores i fins a 4 hores, respecte de les 6 hores
establertes a l’apartat de requisits: 10 punts
o Per un increment superior a les 4 hores respecte de les 6 hores establertes a
l’apartat de requisits: 20 punts.
f) Medi Ambient
Les empreses que aportin certificats que acreditin el desenvolupament de mesures o
plans de seguretat i protecció eco-toxicològics o medi ambientals rebran 15 punts.

11. Criteris de desempat
En cas d’empat en la totalitat dels punts obtinguts, el contracte s’atorgarà a l’oferta que
sigui més econòmica. En tot cas, l’Ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
A aquests efectes, es constituirà la Mesa de contractació de conformitat amb la LCSP.
Estarà presidida per l’alcalde o membre de la corporació en qui delegui i integrada pels
següents quatre vocals:
o El secretari o persona en qui delegui
o L'interventor o persona en qui delegui
o Cap de la Policia Local o persona en qui delegui
o Regidor d’Hisenda o persona en qui delegui
Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.
12. Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 10 dies a comptar des de la data d’obertura
de les ofertes rebudes.
13. Ofertes anormalment baixes
En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració basat en el preu, es consideraran ofertes
anormalment baixes les indicades a l’art. 85 del Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP).
14. Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat.
15. Garantia definitiva
No s’exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que disposa
l’article 107 LCSP, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
16. Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu
l’article 159.4 de la LCSP haurà d’acreditar les circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
La Mesa de Contractació d’ofici comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el
signatari de la proposició té poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la solvència
econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació corresponent i que no està
incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb l’article 159.4.f)3r LCSP, sens

perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats membres
de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a
l’article 159.4.g) LCSP.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article
159.4.f)4º de la LCSP.
17. Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
18. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els següents:
o

o

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga
a:
 Facilitar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa
vigent.
 Comunicar a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt les possibles situacions de
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que
afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en
risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit
procediment de licitació.
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en
relació amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la
subcontractació) en els termes de l’article 217 LCSP.

19. Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
20. Règim de pagament
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP.
Una vegada s’hagi produït la recepció del subministrament per l’Ajuntament, el
contractista podrà presentar la corresponent factura.
Les factures s’han de presentar electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=101
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els següents codis DIR3:
- Oficina comptable: L01081075
- Òrgan gestor: L01081075
- Unitat tramitadora: L01081075
21. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
22. Penalitats
L’adjudicatari està obligat al compliment dels terminis de lliurament dels aparells i a la
correcta execució del contracte.
El contractista no tindrà dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats als béns abans o després de lliurar-lo.
En el supòsit de que el contractista incorregués en mora per causes imputables a ell,
l’Ajuntament podrà imposar les penalitats establertes en l’article 193 de la LCSP.
L’import de la penalitat que es pugui imposar no exclourà la indemnització de danys i
perjudicis a que pogués tenir dret l’Ajuntament originats per la demora del contractista.
En qualsevol cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o
intimació prèvia per part de l’Ajuntament.
L’import de les penalitats per demora es deduirà de la factura.
23. Causes de resolució
Serà causa de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, el fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de
prohibició per a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

24. Termini i recepció de les prestacions del contracte
El sistema s’haurà de lliurar d’acord als paràmetres establerts a l’apartat d’especificacions
tècniques. L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en les peces abans de lliurar-los a l’Ajuntament.
25. Termini de garantia del contracte
La garantia dels equipaments serà de dos anys com a mínim pel que fa a les disfuncions
que es puguin produir a la pròpia instal·lació, als equips, així com a la plataforma i al
sistema.
26. Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista
a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de
l’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
27. Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
28. Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
29. Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules, per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la Diputació de
Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en allò que no contradigui la
normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.
30. Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el
qual s’informarà del dipòsit de la notificació.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut.
31. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones
i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
32. Assegurances
No és procedent.
33. Responsable del contracte
Es designa responsable del contacte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al
cap de la Policia Local de Lliçà d’Amunt.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir
en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
34. Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista 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 i a la normativa
de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament

(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
35. Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del
contracte
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt es reserva la realització de comprovacions sobre la
qualitat i l’objecte del contracte en el moment de la seva recepció. En tot cas, l’empresa
executora del contracte lliurarà el subministrament d’acord a l’apartat corresponent
establert a les especificacions.
36. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
No és procedent.

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
ANNEX AL PCAP
Subministrament punts de videovigilància amb anàlisi intel·ligent de vídeo
Model de declaració responsable
A INSERIR EN EL SOBRE
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del
contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
o Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
Característiques
Marcar amb
d’empresa
una creu

Microempresa

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

Petita empresa

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

Mitjana
empresa

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

Gran empresa

250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han
experimentat cap variació.

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la
clàusula 1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals / materials descrits a la dita clàusula.
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per
escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats
per a utilitzar-los en l’execució del contracte.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual
amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents
per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites
activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i indemnitat sexuals.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ
 NO
 NO obligat per normativa
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
 SÍ
 NO
 NO obligat per normativa
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
 SÍ
 NO
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
DNI*
Correu electrònic
Mòbil
autoritzada/es*
professional*
Professional*

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona/Organisme per tal de fer la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que la Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei eNotum a aquests efectes.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a
què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en el PCAP.
(Data i signatura)."

