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Contracte basat en un acord marc consistent en el subministrament d'un
sistema de vídeo acta, equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu
manteniment
Règim Interior - Contractació
2020 / 6204
Formalització del contracte

Tordera, a data de signatura electrònica, (Signat electrònicament en data 03/12/2020)

REUNITS
D'una banda, el senyor,-- amb DNI núm. ---, obrant com a 2n. tinent d’alcalde delegat en virtut del
Decret d’Alcaldia núm. 2019/829, de 20 de juny de 2019, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de Tordera, amb CIF núm. P0828400B, segons és públic i notori, assistit per la
Secretària de la Corporació, la senyora ---. D’ara en endavant, l’Ajuntament.
I de l’altra, el senyor --- amb DNI núm. ---, com apoderat de l’empresa SERVICIOS
MICROINFORMATICA, S.A., amb CIF ---, i domicili social a ---, 25003 Lleida, amb telèfon de contacte
----, adjudicatària del contracte basat en un acord marc consistent en el subministrament d'un
sistema de vídeo acta, equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu manteniment de l’Acord
marc amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel desenvolupament
local (Expedient 2016.01). D’ara en endavant, el Contractista.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a la formalització del present
contracte en les respectives qualitats en què actuen i de comú acord
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MANIFESTEN
1.- El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) té com un dels seus objectius principals
establir mecanismes o promoure’n, per tal de fomentar la millora, l’optimització i l’eficiència dels
serveis i activitats d’interès general en l’àmbit local d’acord amb els principis de sostenibilitat,
eficàcia i eficiència, i en particular, d’estalvi de recursos. D’aquesta manera, el CCDL, per encàrrec
de l’ACM i d’acord amb la calendarització que aquesta última programa, promou periòdicament, la
licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de
les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en
matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la
contractació de forma agregada per bona part de subministraments i serveis demandats per les
Administracions Locals d’acord amb els estudis de mercat que es porten a termes des de les
esmentades entitats.
2.- El 10 de novembre de 2016, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL) van adjudicar el contracte de l’Acord Marc de
subministrament de sistema de vídeo acta, equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu
manteniment (Exp. 2016.01), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i
contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus
vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
3.- El 12 de desembre de 2016, el President del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL)
i el representant legal de la mercantil SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A., van formalitzar l’Acord
Marc consistent en el subministrament d'un sistema de vídeo acta, equips de gravació i transmissió
d'actes, i el seu manteniment, i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, amb expedient de contractació núm. 2016.01, amb una durada
inicial de dotze mesos, a comptar a partir de la data de formalització, amb possibilitat de tres (3)
pròrrogues de dotze mesos més cadascuna.
4.- El 20 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera en sessió ordinària
va acordar aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de
serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
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5.- El 9 de desembre de 2019, la Secretària General de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i el representant legal de la mercantil SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A., van
formalitzar la tercera pròrroga de l’Acord Marc consistent en el subministrament d'un sistema de
vídeo acta, equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu manteniment, i els serveis associats de
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb expedient de
contractació núm. 2016.01, sense que es produeixi actualització de preus, per un període addicional
de 12 mesos més, des del 13 de desembre de 2019 fins al 13 de desembre de 2020.
6.- El 12 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera va disposar
l’adhesió de l’Ajuntament de Tordera a la tercera pròrroga de l’Acord marc pel subministrament
d'un sistema de vídeo acta, equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu manteniment amb
destinació a les Entitats Locals de Catalunya, amb expedient de contractació núm. 2016.01 de l’ACMCCDL, els contractes dels quals es van formalitzar en document administratiu amb les diferents
empreses adjudicatàries i seleccionades en data 12 de desembre de 2016, i va adjudicar el contracte
basat en un acord marc consistent en el subministrament, en la modalitat d’arrendament, d'un
sistema de vídeo acta, equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu manteniment i el servei
associat de manteniment i formació a favor de l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A., en
els termes i condicions establerts en l’Acord marc pel subministrament d'un sistema de vídeo acta,
equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu manteniment amb destinació a les Entitats Locals
de Catalunya, amb expedient de contractació núm. 2016.01, formalitzat en data 12 de desembre de
2016, per un import total de 65.402,88 euros amb impostos inclosos i una durada del contracte de
4 anys.

Així doncs i d’acord amb el previst a l’article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic – aplicables per
raons temporals atès que es va adjudicar sota la vigència d’aquest RDL 3/2011-, formalitzen el
present contracte basat en un acord marc, el qual es regirà per les següents

CLÀUSULES
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PRIMERA.- L’objecte. És objecte d’aquest contracte basat en un acord marc, el subministrament, en
la modalitat d’arrendament, d'un sistema de vídeo acta, equips de gravació i transmissió d'actes, i
el seu manteniment i el servei associat de manteniment i formació, adjudicat per la Junta de Govern
local de l’Ajuntament de Tordera en sessió de data 12 de novembre de 2020, d’acord amb l’oferta
econòmica de data octubre de 2020 presentada per la societat mercantil denominada SERVICIOS
MICROINFORMATICA, S.A., la qual s’adjunta com a document Annex al present contracte i amb les
característiques següents:

Preu net
mensual

Descripció

Lot 1.1. Implementació i
personalització
aplicació
Àudio-Vídeo Actes
Lot 1.2. Software
retransmissió en directe

Pressupost
total
contracte
(48 quotes)
IVA inclòs

262,85 €

3.154,18 €

12.616,72 €

27,38 €

5,75 €

33,13 €

397,56 €

1.590,23 €

30,55 €

6,42 €

36,97 €

443,59 €

1.774,34 €

84,91 €

17,83 €

102,74 €

1.232,89 €

4.931,57 €

66,96 €

14,06 €

81,02 €

972,26 €

3.889,04 €

79,06 €

16,60 €

95,66 €

1.147,95 €

4.591,80 €

158,40 €

33,26 €

191,66 €

2.299,97 €

9.199,87 €

131,22 €

27,56 €

158,78 €

1.905,31 €

7.621,26 €
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Pressupost
total
anual
(12 quotes)
IVA inclòs

45,62 €

Lot 1.3. Equip de control

Lot 1.13 Allotjament núvol
(per TB) (Quota mensual)

Pressupost
total
mensual
(1 quota)
IVA inclòs

217,23 €

de

Lot 1.4. Sistema de vídeo sala
convencional
primera
càmera
Lot 1.5. Sistema de vídeo sala
convencional
següents
càmeres (2 uts)
Lot 1.8. Sistema d’àudio sala
convencional primers 5
micròfons
Lot 1.9. Sistema d’àudio sala
convencional
següents
micròfons (15 uts)

Import
IVA
mensual
21%
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Lot
1.14
Manteniment
Sistema complert (Quota
mensual)
Import total

330,37 €

69,38 €

399,75 €

4.796,97 €

19.187,89 €

1.126,08 € 236,48 €

1.362,56 €

16.350,72 €

65.402,88 €

Un cop passats els 4 anys, tant el programari com la part de infraestructura de la vídeo acta
quedaran en propietat de l’ajuntament sense cap cost i només caldrà pagar les quotes de
manteniment i hosting.

SEGONA.- La legislació aplicable. L’Acord marc i els seus encàrrecs de provisió tenen caràcter
administratiu i es regeixen pel Plec de clàusules administratives particulars, pel Plec de prescripcions
tècniques particulars, pel contracte de l’Acord marc pel subministrament d'un sistema de vídeo acta,
equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu manteniment amb destinació a les Entitats Locals
de Catalunya, amb expedient de contractació núm. 2016.01, formalitzat en data 12 de desembre de
2016 amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), les seves pròrrogues, els quals tenen caràcter contractual.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:










Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP).
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
(en endavant, DLLMUMCP).
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 (en endavant, RPLCSP).
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 (en endavant, RGLCAP).
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (en endavant, TRLMRLC).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (en endavant, Llei 30/1992).
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitat i serveis
dels ens locals
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses licitadores
de la Generalitat de Catalunya.
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic.
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (en endavant, RLOPD).
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general de defensa dels consumidors i usuaris.
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la desenvolupen i Llei
16/1990, de 13 de juliol, sobre règim especial de la Val d’Aran.
Llei 35/2010, d’1 d’agost, de l’occità, aranès a l’Aran.

De forma supletòria, per la resta de l’ordenament jurídic administratiu en els casos en què sigui
aplicable a causa de l’absència d’una norma contractual específica.
La normativa de dret privat, que ha d’actuar amb caràcter supletori en les qüestions que no es poden
resoldre amb l’aplicació directa de les disposicions sobre contractació administrativa o de les
normes generals del dret administratiu.
El desconeixement de les clàusules del contracte de l’Acord marc en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part, les condicions específiques d’execució dels
encàrrecs de provisió de compra i/o d’arrendament, amb o sense opció de compra, així com 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.
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TERCERA.- El preu. El preu total del contracte adjudicat, referit a la durada de 4 anys, és de 65.402,88
euros amb impostos, dels quals 54.051,97 euros corresponen al preu net i 11.350,91 euros
corresponen al 21 per cent de l’impost sobre el valor afegit (IVA).
El preu del contracte se satisfarà mitjançant el pagament de 48 quotes de periodicitat mensual per
import de 1.362,56 euros amb impostos, dels quals 1.126,08 euros corresponen al preu net i 236,48
euros corresponen al 21 per cent de l’impost sobre el valor afegit (IVA).
Per les característiques i durada del contracte, no s’admet la revisió de preus.
QUARTA.- L’aplicació pressupostària. La despesa corresponent per un import total de 1.362,56
euros, impostos inclosos, es farà efectiva amb càrrec a la partida pressupostària
2020/0604/920/2030000 en concepte d’arrendament financer equipament informàtic, que figura
al Pressupost vigent de l’Ajuntament de Tordera per a l’exercici 2020, per atendre les despeses
següents:
Anualitat

Aplicació pressupostària

Concepte de la despesa

Import

2020

0604/920/2030000 - Arrendament
financer equipament informàtic

1 quota (desembre)

1.362,56 €

Tanmateix, l’Ajuntament pren el compromís de consignar en el pressupost dels exercicis futurs
import suficients i adequats per atendre la despesa inherent al contracte, d’acord amb la següent
periodificació:
Anualitat
2021
2022
2023

Aplicació pressupostària
0604/920/2030000 - Arrendament
financer equipament informàtic
0604/920/2030000 - Arrendament
financer equipament informàtic
0604/920/2030000 - Arrendament
financer equipament informàtic
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Concepte de la despesa

Import

12 quotes (gener a desembre)

16.350,72 €

12 quotes (gener a desembre)

16.350,72 €

12 quotes (gener a desembre)

16.350,72 €
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2024

0604/920/2030000 - Arrendament
financer equipament informàtic
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11 quotes (gener a novembre)

14.988,16 €

CINQUENA.- La durada del contracte. El contracte tindrà de 4 anys (48 mesos), a comptar de
l’endemà de l’acta de lliurament dels béns objectes d’arrendament, degudament signat per un
representant de l’Ajuntament de Tordera.

SISENA.- El responsable del contracte. L’Ajuntament de Tordera designa al responsable de TIC de
l’Ajuntament de Tordera, senyor ---, com a persona responsable del contracte que exercirà, a més
de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques 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 en el cas que aquesta funció
especifica no correspongués a altres persones;
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.

SETENA.- El termini i lloc d’instal·lació. Els béns objectes del contracte s’entregaran en el termini
màxim de noranta dies. Aquest termini començaran a comptar des de la data de formalització del
present contracte.
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Els béns s’hauran d’instal·lar en l’edifici de titularitat municipal ubicat al carrer de --- de Tordera,
codi postal 08490.

VUITENA.- Les condicions de pagament. L’import dels béns subministrats, s’acreditarà de
conformitat amb el plec de prescripcions tècniques particulars, per mitjà dels documents que
acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte.
El preu del contracte s’abonarà amb una periodicitat mensual que haurà de correspondre amb els
serveis efectivament prestats i acceptats pel responsable del contracte o persona en qui delegui.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb
signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número
d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de
les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e-FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques a l’Ajuntament de
Tordera. Als efectes de la factura electrònica, s’informa que:
Oficina comptable
Òrgan gestor
L01082845
Intervenció L01082845 Junta de Govern
Registre de Factures

Unitat tramitadora
L01082845 Intervenció Gestió
Pressupostària

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar a la web de l’Ajuntament de Tordera a
l’apartat Bústia de Factures electròniques (consulta de l’estat de factures i pagaments de
documents), a partir de l’endemà del registre de la factura:

Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

1bf6f1eef9f0451799013a3cd297e30f001

Url de validació

https://oac.tordera.cat/verificadorfirma
Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

9 / 13

Règim interior - Contractació

Núm. Expedient: 2020 / 6204

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=202
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 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 en l’article 200 de la LCSP.

NOVENA.- La garantia. El termini de garantia, una vegada finalitzada la durada inicial del contracte,
d’acord amb el que estableix l’article 222.3 del TRLCSP i la clàusula trenta-cinquena del plec de
clàusules administratives particulars, serà de tres mesos, a compta de la data de l’acta de lliurament
dels béns.
L’anterior s’entén sens perjudici de la procedència de les penalitzacions i danys i perjudicis que
corresponguin, segons el contingut de la clàusula trenta-quatre i quaranta-vuitena del present plec
de clàusules administratives particulars.
D’acord amb allò establert en l’article 215 del TRLCSP, l’execució dels contractes basats en l’Acord
marc es realitzarà a risc i ventura del contractista.

DESENA.- La confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que hagi de donar-se als candidats i licitadors, l’òrgan de contractació
no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
Aquest caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de
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les ofertes. En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés
degut a l’execució del contracte a la qual se li hagi donat el referit caràcter als plecs o al contracte,
o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant
un termini de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència.

ONZENA.- La protecció de dades. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que
estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte; i 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.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
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 tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.

DOTZENA.- La bústia electrònica. Tret de manifestació en contrari per part del contractista,
formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença davant de l’Ajuntament, el
domicili de l’empresa i adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició
de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM, així com, si escau,
la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions, per tal d’efectuar tota mena de
notificacions, comunicacions i tràmits en relació a l’expedient seran els que figuren a continuació:
Raó social:
CIF:
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Correu electrònic on rebre els avisos de les posades
a disposició de les notificacions i comunicacions
--electròniques mitjançant el servei e-NOTUM:
Telèfon mòbil on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions i comunicacions
electròniques mitjançant el servei e-NOTUM:
Nom persona autoritzada per accedir a les
--notificacions:
NIF persona autoritzada per accedir a les
--notificacions:

I perquè consti, signen aquest contracte, a data de signatura electrònica amb el vistiplau de la
secretària, que dóna fe.

Pel contractista, en representació de l’empresa denominada SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.,
Sr. ---

Per l’Ajuntament, el 2n. tinent d’alcalde delegat en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2019/829,
Sr. ---

En dóna fe, la secretària,
Sra. ---
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Annex
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