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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS DEL SERVEI D’INFORMÀTICA
PROCEDIMENT: OBERT

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA

Marta Purtí Paradell (1 de 2)
Gerent
Data Signatura: 12/01/2022
HASH: ed891e25f93e5f402c140f6a1acc98a8

A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS
Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/
Direcció de l'òrgan de contractació: c. Joies, 11-13 de Moià
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: ccmn.consell@ccmoianes.cat
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Número d'expedient

801/2021

Tipus de contracte:

SERVEIS

Tramitació:
Tipus de Procediment

ORDINÀRIA

OBERT
Tramitació anticipada:

NO

Forma de presentació d'ofertes: Sobre digital
Recurs especial: SI
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No, per ser un contracte de serveis que té un valor
estimat inferior a 215.000 Euros (Art. 22.1.b)
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és la prestació del servei d’assistència tècnica informàtica del Moianès.
Codi CPV:





72600000-6 Serveis de recolzament informàtic i de consultoria
72513000-4 Serveis d’ofimàtica
72500000-0 Serveis Informàtics

Pressupost base IVA exclòs:

Tipus d'IVA aplicable:

76.000€

Pressupost base IVA inclòs:

21%

E. VALOR ESTIMAT CONTRACTE
136.800€ (IVA exclòs)
F. TERMINI D'EXECUCIÓ

G. PRÒRROGA

Des de la data de formalització del contracte al transcurs
de 2 anys naturals.

Si, veure Clàusula 4ª

H. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No

2

91.960€
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D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

I. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
SÍ, Clàusula 18ª
J. REVISIÓ DE PREUS
No
K. GARANTIES
DEFINITIVA : Sí

Ascendeix a 5 %.

L. SUBROGACIÓ
No
M. SUBCONTRACTACIÓ
Si, veure la Clàusula 31ª
N. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES

3

Fins al 20%
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SI, veure Clàusula 27ª

INDEX

I.

DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula Primera.- Objecte
Clàusula Segona.- Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del Contracte
Clàusula Tercera.- Dades econòmiques del Contracte i Existència de Crèdit
Clàusula Quarta.- Durada del Contracte
Clàusula Cinquena.- Règim Jurídic del Contracte
Clàusula Sisena.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Clàusula Setena.- Ús de mitjans electrònics
Clàusula Vuitena.- Aptitud per contractar
Clàusula Novena.- Solvència de les empreses licitadores

II.

LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula Desena.- Presentació de documentació i de proposicions
Clàusula Onzena.- Mesa de Contractació
Clàusula Dotzena.- Criteris d’adjudicació
Clàusula Tretzena.- Ofertes afectades per presumpció d’anormalitat

Clàusula Quinzena.- Garantia Definitiva i Garantia Complementaria
Clàusula Setzena.- Adjudicació del Contracte
Clàusula Dissetena.- Formalització i perfecció del Contracte

III.

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula Divuitena.- Condicions especials d’execució
Clàusula Dinovena.- Compliment de terminis i execució correcta del Contracte
Clàusula Vintena.- Persona Responsable del Contracte
Clàusula Vint-i-unena.- Resolució d’Incidències
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Clàusula Catorzena.- Requeriment de documentació previ a l’adjudicació

Clàusula Vint-i-dosena.- Riscos Laborals: Coordinació d’Activitats Empresarials
IV.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Clàusula Vint-i-tresena.- Abonaments a l’empresa contractista
Clàusula Vint-i-quatrena.- Responsabilitat de l’empresa contractista
Clàusula Vint-i-cinquena.- Obligacions essencials de l’empresa contractista
Clàusula Vint-i-sisena.- Prerrogatives de l’Administració
Clàusula Vint-i- setena.- Modificació del Contracte
Clàusula Vint-i-vuitena.- Suspensió del Contracte
Clàusula Vint-i-novena.- Clàusula Ètica
Clàusula Trentena.- Protecció de Dades i Confidencialitat

V.

SUCCESSIÓ, CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ

Clàusula Trenta-unena.- Successió i Cessió del Contracte
Clàusula Trenta-dosena.- Subcontractació

VI.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula Trenta-tresena.- Recepció i liquidació

Clàusula Trenta-cinquena.- Resolució del Contracte

VII.

RECURSOS

Clàusula Trenta-sisena.- Règim de recursos
Clàusula Trenta-setena.- Jurisdicció competent
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Clàusula Trenta-quatrena.- Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva

I.

DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula Primera.- Objecte
1.1. L’objecte d’aquest Contracte és l’assistència tècnica informàtica al Consell
Comarcal del Moianès, al Consorci per a la Promoció dels municipis del Moianès i als
següents Ajuntaments de la Comarca del Moianès: Castellterçol, Collsuspina, l’Estany,
Moià, Granera, Santa Maria d’Oló i Sant Quirze Safaja.
Sens perjudici, que es pugui ampliar o reduir, dins el termini de vigència del contracte,
a qualsevol altre municipi de la comarca, mantenint les mateixes condicions
econòmiques i tècniques resultants de la present licitació.
Es desenvolupen i especifiquen quines funcions s’han de desenvolupar en concepte
d’assistència tècnica informàtica als Plecs Tècnics.
1.2. No hi haurà divisió en lots atesa la naturalesa de la prestació (Art. 99.3 LCSP), ja
que es dificultaria la prestació i gestió del servei a contractar.
1.3. Codi CPV:
72600000-6 Serveis de recolzament informàtic i de consultoria
72513000-4 Serveis d’ofimàtica
72500000-0 Serveis Informàtics
Clàusula Segona.- Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del Contracte
Segons l’article 28.1 del decret 3/2004,de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, s’especifica el que correspon
a les comarques

1. Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
2. Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels
municipis.
3. Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis
que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
4. Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al
desenvolupament del territori.
5. Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els
serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.
28.2 En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li
corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al
nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat
econòmica predominant”.

Els ajuntaments de la comarca van demanar al Consell Comarcal del Moianès que es
prestés el servei d’informàtica de forma mancomunada.
Per tal de donar compliment a la petició realitzada per part dels ajuntaments, es va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès, els

6

Codi Validació: 6TX52L2RPF6HYGN3E2PFNWE7C | Verificació: https://ccmoianes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 38

“Article 28.1 Correspon a les comarques:

Ajuntaments de la comarca i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès i
es va iniciar el servei el juny de 2017.
Posteriorment, el 8 de juny de 2020 es va aprovar el nou conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Moianès, els Ajuntaments de la comarca i el Consorci
per a la promoció dels municipis del Moianès per regular el servei d’informàtica i el 3
d’agost de 2020 es va aprovar una esmena del mateix.
Per altra banda i segons l’article 14 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la ciutadania té dret i obligació de
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, i per tant, les
administracions han de tenir els mitjans per a poder garantir aquest dret i
obligatorietat. Això fa que l’assistència informàtica sigui imprescindible per tal de poder
resoldre qualsevol incidència, en qualsevol moment.
Arrel de la pandèmia, el teletreball s’ha incorporat en la manera de treballar a
l’administració pública, això fa que les administracions públiques siguin més
vulnerables a patir cyberatacs. Aquest fet fa que sigui necessari disposar d’un servei
tècnic especialitzat que ens garanteixi que els equips que tenim instal·lats estan
protegits.
El servei d’informàtica és considerat, doncs, un servei essencial que no es pot deixar
de prestar en el període que ens trobem actualment, on el teletreball i la tramitació
electrònica tenen un paper molt important dins de les administracions públiques i on
els cyberatacs són més freqüents.

La prestació del servei en qüestió implica tenir personal especialitzat en informàtica i
en aquest moments, els Consell comarcal del Moianès, no disposa dels mitjans propis
per la prestació directa del servei, motiu pel qual, el present contracte s’estima idoni.
Clàusula Tercera.- Dades econòmiques del Contracte i Existència de Crèdit
3.1. Preus unitaris
Preu hora de la Prestació del Servei d’Informàtica, fins un màxim de 38€/hora, essent
l’IVA (21%) d’import 7,98€. Total amb IVA inclòs 45,98€.
3.2. Pressupost Base de Licitació
Preu/hora

Hores
anuals

Preu anual
(IVA exclòs)

Preu anual
(IVA 21%
inclòs)

38 €

1.000

38.000€

45.980€

ANY 1
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Aquest servei és per tant, essencial i imprescindible pel funcionament del propi Consell
Comarcal, del consorci del Moianès i els ajuntaments que estan adherits al servei per
a poder realitzar teletreball, i també per l’interès general dels ciutadans que actualment
han de realitzar molts dels tràmits telemàticament i, per tant, és prioritari i
imprescindible que aquest serveis no es deixi de prestar.

Preu/hora

Hores
anuals

Preu anual
(IVA exclòs)

Preu anual
(IVA 21%
inclòs)

38.000€

45.980€

ANY 2
1.000
38€

La retribució del contracte dependrà del nombre de serveis efectivament prestats,
d’acord amb els preus unitaris ofertats pel contractista.
La quantitat indicada anteriorment com a pressupost base de licitació (IVA exclòs),
constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si
s’excedeix la quantia del pressupost base de licitació (IVA exclòs), l’oferta serà
exclosa.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris
esmentats. No s’admetran les ofertes que excedeixin de qualsevol dels preus unitaris
esmentats.
3.3. Valor estimat del Contracte
El Valor Estimat del Contracte (VEC), incloses les possibles modificacions del mateix,
és de 136.000€ (IVA exclòs), el qual es desglossa de la següent forma:

Any 1

Any 2

38.000€

38.000€

Pròrroga
( 1 any)

Modificació
20%

Total VEC
(IVA exclòs)

22800€

136.800€

3.4. Existència de Crèdit
La despesa màxima prevista/valor total del contracte IVA inclòs, excloses les possibles
modificacions contractuals, s’aplicarà a l’aplicació pressupostaria 920.22799 dels
corresponents exercicis.
L’adjudicació i formalització del present contracte queda sotmesa a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions
derivades del contracte en els exercicis corresponents, en virtut de l’establert en la
Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
Clàusula Quarta.- Durada del Contracte
4.1. El termini d’execució del Contracte son dos (2) anys a comptar a partir del dia
d’inici de la prestació efectiva del servei.
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38.000€

4.2. Es preveu la possibilitat de prorrogar el Contracte un (1) any més, a elecció de
l’òrgan de contractació, aquesta pròrroga serà obligatòria per l’empresari sempre que
es faci un preavís de 2 mesos abans de la finalització prevista del Contracte.
Clàusula Cinquena.- Règim Jurídic del Contracte
5.1. El present Contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de
clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, i de la memòria que els
acompanya, tots aquests documents es consideren part integrant del Contracte.
A més regeix per la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 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.
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat ni
derogat les disposicions esmentades anteriorment.
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic.
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable.
5.2. 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 siguin aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix
l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-los.
Clàusula Sisena.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació es farà
a través del procediment obert (Arts. 156, 157 i 158 LCSP).
9
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f) 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.

Clàusula Setena.- Ús de mitjans electrònics
7.1. D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el
contingut de la comunicació oral degudament documentat, per exemple, mitjançant els
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
7.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i
l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas
des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
Clàusula Vuitena.- Aptitud per contractar amb l’Administració
8.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que reuneixin les condicions següents:
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Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que disposa
l’article 65 de la LCSP.
No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides a l’article 71 de la LCSP; la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.
Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts a la clàusula novena
d’aquest plec.
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A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el
correu o correus electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els
SMS, que indiquin que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’eNOTUM, la persona o persones designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet
accedir a aquesta notificació amb certificat digital o amb contrasenya.



Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar 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.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
8.2. 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’acreditarà 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 estrangeres d’estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre l’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, si no n’hi ha, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit de les activitats objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de
reciprocitat al qual fa referència l’article 68 de la LCSP.
8.3. Igualment, poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que
es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), 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. La durada de la UTE ha de
coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Clàusula Novena.- Solvència de les empreses licitadores
9.1. Solvència econòmica i financera
11
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La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils corresponents del
seu Estat membre d’establiment o amb la presentació d’una declaració jurada o una de
les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

Es podrà acreditar la solvència econòmica mitjançant:
a) Xifra anual de negocis: que referit a l’any de major volum de negoci dels 3 últim
anys conclosos haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el valor anual del
Contracte, que correspon a 68.970 Euros.
Mitjà d’acreditació:
-

Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi
estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagués
d’estar inscrit.

-

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum
anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.

b) Assegurança de responsabilitat civil: amb una cobertura per un import d’almenys
100.000 Euros.
Mitjà d’acreditació: Certificat expedit per l’asseguradora, ,en la que constin els imports i
riscos assegurats i la data de venciment, i el compromís documental, si escaigués, de
la subscripció d’una pròrroga o renovació, si la assegurança tingués una durada menor
a la prevista a la Clàusula Quarta.
9.2. Solvència professional i tècnica
a) Relació de Serveis Prestats: treballs similars realitzats en els últims 3 anys, s’ha
d’incloure, data i destinatari, públic o privat.

Mitjà d’acreditació: Certificats de bona execució indicant import, dates i lloc d’execució,
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant una declaració de
l’empresari amb les dades expressades.
b) En el supòsit de que l’empresa sigui de nova creació (menys de 5 anys
d’antiguitat) s’haurà d’acreditar a través dels títols acadèmics i professionals de
l’empresari i en particular, el del responsable de l’execució del Contracte, així com la
maquinària, material i equip tècnic que es disposarà per l’execució dels treballs o
prestacions. S’hauran d’acreditar tots els mitjans de solvència.
Mínim de solvència: Que el responsable de la prestació tingui el títol acadèmic
d’Enginyer Tècnic o equivalent en l’àmbit de la informàtica i que acrediti el material i
equip tècnic per prestar el servei.
Mitjà d’acreditació: Títol de Grau o Llicenciatura en Enginyeria en l’àmbit d’Informàtica
o el certificat d’haver abonat les taxes d’expedició del Títol. En el cas del material i
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Codi Validació: 6TX52L2RPF6HYGN3E2PFNWE7C | Verificació: https://ccmoianes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 38

Mínim de solvència: com a mínim s’haurà d’haver executat 1 Contracte en el últims 3
anys, d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte (Clàusula Primera), que tingui un
import anual acumulat en l’any de major execució igual o superior al 70% de l’anualitat
mitjana del Contracte.

equip tècnic la documentació acreditativa necessària de disposar dels mateixos en el
moment d’adjudicar el Contracte.
9.3. Solvència amb mitjans externs
En compliment del què disposa l’article 75 de la LCSP, les empreses licitadores poden
recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran
efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del
compromís per escrit de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i
a l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats
d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les
capacitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants
en la unió o d'altres entitats.
9.4. Adscripció de mitjans personals
Adscriure els mitjans personals que s’indica a continuació i que en particular haurà de
comprendre que la persona que executi el Contracte compleixi els següents requisits
(Art. 76.3 LCSP):
Disposar del títol d’enginyer tècnic o titulació equivalent en l’àmbit de la informàtica
o comunicacions amb, com a mínim, 2 anys d’experiència en les tasques objecte
d’aquest contracte en l’àmbit privat o públic.

Aquest compromís te la consideració d’obligació essencial del Contracte i li son
d’aplicació totes les particularitats de la LCSP que corresponguin, i amb especial
èmfasi les pròpies de l’àmbit de l’extinció i resolució dels Contractes.
II.

LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula Desena.- Presentació de documentació i de proposicions
10.1. Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut dels plecs. Cada entitat licitadora no podrà presentar més
d'una proposició. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes
les propostes que hagués presentat.
10.2. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
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-

dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella
data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà mitjançant el tauler del Perfil del Contracte
anomenat “Dubtes i Preguntes”.
10.3. Lloc i termini de presentació d'ofertes
Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins
del termini de quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el Perfil del contractant del Consell Comarcal del Moianès:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=22347693
Si l’últim dia del termini fos inhàbil, s’entendrà que el termini de presentació conclou el
primer dia hàbil següent. Les ofertes s’hauran d’entrar a través del perfil del
contractant fent ús de l’eina Sobre Digital 2.0.
Per obtenir més informació sobre el Sobre Digital 2.0:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/
junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobredigital2.0/
Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament diferent a l’indicat no seran
admeses.
10.4. Contingut i forma de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en SOBRE ÚNIC que
inclourà:
1. Document europeu únic de contractació (DEUC).

-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària
del DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;

-

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;

-

Que no està incursa en prohibició de contractar;

-

Que les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així
com les adreces de correu electròniques on rebre els avisos de les notificacions
són les que s’indiquin el l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de
la Part II.A.

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que
es poden acreditar mitjançant el DEUC.
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Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de
contractació (DEUC), mitjançant el qual declaren el següent:

El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones
que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar
la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del
DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses
de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta
circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un altre DEUC separat per cadascuna
de les empreses a la solvència de les quals recorri.
Podeu trobar el document per emplenar en el següent enllaç:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
(El Consell Comarcal del Moianès publicarà el DEUC al Perfil del Contractant)
2. Proposta econòmica i dels criteris sotmesos a aplicació de formula automàtica
(ANNEX 1)
Haurà de contenir l'oferta econòmica i la relativa als criteris sotmesos a formula
automàtica amb la documentació justificativa.
3. Declaració Responsable en matèria de Riscos Laborals i Coordinació
d’Activitats Empresarials (ANNEX 2)

11.1. D’acord amb allò que disposa l’art. 326 de la LCSP, l’òrgan de contractació
estarà assistit per la Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per a la
valoració de les ofertes. La Mesa de Contractació exercirà les següents funcions:
a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs
a què es refereixen els articles 140 i 141 LCSP, i, si escau, acordar l'exclusió dels
candidats o licitadors que no acreditin aquest compliment, previ tràmit d'esmena.
b) La valoració de les proposicions dels licitadors.
c) Si és el cas, la proposta sobre la qualificació d'una oferta com anormalment baixa,
prèvia tramitació del procediment a què es refereix l'article 149 LCSP.
d) La proposta a l'òrgan de contractació d'adjudicació del contracte a favor del
licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa
l'article 145LCSP, segons escaigui de conformitat amb el plec de clàusules
administratives particulars que regeixi la licitació.
El procediment serà tramitat per la Mesa de Contractació que nomeni l’òrgan de
contractació i, la seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en

15

Codi Validació: 6TX52L2RPF6HYGN3E2PFNWE7C | Verificació: https://ccmoianes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 38

Clàusula Onzena.- Mesa de Contractació

publicar l'anunci de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva
constitució a través d'un Anunci específic en el citat perfil.
La Mesa de Contractació encarregada de proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte, podrà ser auxiliada per un equip tècnic, que en la condició
d’òrgan auxiliar de la mesa podrà realitzar les tasques que la mesa li sol·liciti d’anàlisi
tècnic de les propostes.
Clàusula Dotzena.- Criteris d’adjudicació
La selecció de la millor proposició es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu, als efectes d’obtenir ofertes de gran qualitat. Les propostes seran
valorades d’acord amb els criteris avaluables automàticament, establerts en aquesta
clàusula i en virtut de l’article 145 i 146 de la LCSP.

CRITERIS
OFERTA ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
50

Preu unitari ofert segons la fórmula següent:
P = ((PL-O)/(PL-IT))*PM
P = Puntuació
PL = Pressupost de licitació
O = Oferta a puntuar
IT = Import límit en que una oferta esdevé temerària
PM = Puntuació Màxima

1. S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA
exclòs i la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun
dels supòsits següents:
-

Quan concorri només un licitador, l’oferta que redueixi en 25
unitats percentuals el pressupost base de licitació.

-

Quan concorrin dos licitadors, l’oferta que redueixi en 20 unitats
percentuals l’oferta més elevada.
Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes
presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.

-
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Les xifres del càlcul s’obtindran de l’aplicació de les següents
NORMES:

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en
10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de totes les
ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà
una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en
aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que
resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les
tres ofertes de menor quantia.

En cas que es presenti una oferta que pugui ser considerada
temerària segons el barem establert en aquest plec i que després
del procediment contradictori de l’article 149 (Clàusula Tretzena)
fos acceptada per la Mesa, se li assignaria com a màxim els
mateixos punts que aquella oferta que es trobés en el punt límit en
que una oferta esdevé temerària.
La resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es
presentin individualment a la licitació empreses que pertanyin al
mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del Codi de
comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta
més baixa.
TERMINI DE RESPOSTA
1. En casos d'incidències convencionals en horari laborable:
- Temps de resposta inferior a 24 hores -> 10 punts
- Temps de resposta inferior a 48 hores -> 5 punts
- Temps de resposta inferior a 72 hores -> 2 punts

20

- Temps de resposta inferior a 2 hores -> 10 punts
- Temps de resposta inferior a 4 hores -> 5 punts
- Temps de resposta inferior a 8 hores-> 2 punts
APLICATIU INCIDÈNCIES
Que el licitador acrediti disposar d'un aplicatiu informàtic que
permeti al Consell Comarcal la seva consulta i l'extracció de la
informació de les incidències i les hores executades en el marc
d'aquest Contracte.

FORMACIÓ ESPECÍFICA
17

15
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2. En casos d'incidències no convencionals i greus
(caiguda/avaria del servidor, atacs informàtics, etc.) en horari
laborable i fora de l'horari laborable:

Formació en aplicacions ofimàtiques o de cyberseguretat al
personal del Consell Comarcal del Moianès o als Ajuntaments
adherits als Servei d'Informàtica.
-> Es donaran 2 punts per cada 5 hores de formació
Sobre alguna o totes les matèries següents:
- Taller sobre cyberseguretat i protecció de dades
- Internet segura:
o Navegació (URL web, cadenat, barra color, etc)
o Navegació privada (incògnit)
o Malware i phishing
o Descàrrega d’arxius i aplicacions
- Aspectes de manteniment de l’ordinador:
o Còpies de seguretat informació
o Còpies de seguretat correu electrònic (Outlook)
o Robatoris
o Gestió de contrasenyes
o Virus i antivirus

-

La fórmula escollida distribueix tota la puntuació, assignant 0 punts a la proposta
que no realitza baixa respecte al preu de licitació i assignant la màxima puntuació a
la proposta que es trobi en el punt límit en que una oferta esdevé temerària.

-

Entre aquests dos punts, la puntuació es distribueix de forma proporcional segons
l’import de les ofertes presentades

Tenint en compte que l’oferta econòmica suposa un 50% del total de la puntuació, es
justifica l’elecció d’aquesta fórmula proporcional que distribueix tota la puntuació per
incentivar que les empreses licitadores presentin també millores en el criteri preu però
procurant que no puguin ser incurses en presumpció d’anormalitat.
Clàusula Tretzena.- Ofertes afectades per presumpció d’anormalitat
Estaran en presumpció d’anormalitat aquelles ofertes econòmiques que es trobin en el
següents supòsits:
a) Quan, en cas que hi concorri un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
b) Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
c) Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al
18
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En compliment de l’article 146.2.b) es justifica l’aplicació de la fórmula escollida:

còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan
sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es
considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això,
si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals,
s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas
indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana
s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
En qualsevol cas, amb anterioritat a la consideració de baixa temerària o
desproporcionada, tal i com prescriu l'article 149 de la LCSP, es donarà audiència de 5
dies al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi
les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment
d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l'originalitat de
les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a l'ocupació i les
condicions de treball vigents en el lloc on s'hagi de realitzar la prestació, o la possible
obtenció d'una ajuda d'Estat. En el procediment es sol·licitarà l'assessorament tècnic
del servei corresponent.
Clàusula Catorzena.- Requeriment de documentació previ a l’adjudicació

14.2. De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3
per cent del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en
el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Clàusula Quinzena.- Garantia Definitiva i Garantia Complementaria
15.1. El licitador haurà de constituir una garantia del 5% del preu final ofert abans de
l’acord d’adjudicació previst a la Clàusula Setzena, un cop classificades les ofertes per
la Mesa de Contractació segons l’establert a l’Art.150 de la LCSP.
15.2. Les garanties es poden prestar en alguna de les següents formes:
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14.1. Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació requerirà a
l’empresa que resulti proposada perquè dins del termini de 10 dies hàbils a comptar a
partir del dia següent de l’enviament del requeriment, per a que presenti la
documentació justificativa que fa referència l'article 140.1 de la LCSP, així com de
disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i d'haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent.

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 a l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats a l’apartat
a).
15.3. La garantia definitiva respon dels conceptes definits a l’article 110 de la LCSP.
15.4. 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, i ha de quedar constància
documentada de la reposició.
15.5. 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.

15.7. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats a l’apartat
anterior, l’Administració podrà resoldre el contracte.
15.8. En cas que l’oferta de l’adjudicatari resultés inclosa en causa de presumpta
anormalitat, l’òrgan de contractació podrà establir en el Plec de Clàusules que es presti
garantia complementaria de fins un 5% del preu final ofert pel licitador, arribant a ser
un 10% del citat preu.
Clàusula Setzena.- Adjudicació del Contracte
16.1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena i,
en els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la
despesa per la Intervenció, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte
a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de 5 dies hàbils següents
a la recepció de la dita documentació.
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15.6. 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.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
16.2. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM i es publicarà en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze dies, i indicarà el
termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
Clàusula Dissetena.- Formalització i perfecció del Contracte
17.1. El Contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica avançada. L’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el Contracte s’elevi
a escriptura pública, i en aquest cas seran a càrrec seu les despeses que escaiguin.
17.2. La formalització no es podrà efectuar abans de 15 dies hàbils des de que es
notifiqui l’adjudicació perquè es susceptible de recurs especial de contractació.
Es requerirà a l’adjudicatari per a que formalitzi el Contracte en un termini no superior
a 5 dies naturals a comptar des del dia següent transcorregut el termini de 15
dies hàbils sense que s’hagués interposat recurs contra l’acord d’adjudicació.
17.3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer
lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a
declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la
LCSP.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula catorzena, i seran aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
III.

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula Divuitena.- Condicions especials d’execució
S'estableixen com a condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb
l'establert en l'article 202 LCSP, les següents consideracions:
-

-

L’ obligació del Contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, aquest compromís té la consideració
d’obligació essencial amb els efectes previstos a l’article 211 de la LCSP.
Les obligacions previstes a la Clàusula 29a d’aquest plec.

Clàusula Dinovena.- Compliment de terminis i execució correcta del Contracte
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que li pugui ocasionar la demora.

19.1. Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la
garantia o per imposar les penalitats, en la forma i condicions establertes en els
articles 193 i 194 LCSP.
19.2. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes
o de les condicions especials d’execució, es podrà acordar la imposició de les
penalitats previstes a l’article 192 i 194 LCSP.
19.3. En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels
pagaments, es podran imposar al Contractista una penalitat fins a un 50% de l’import
del subcontracte.
19.4. Els imports de les penalitats que s’imposin 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, si s’escau, s’hagués
constituït.
Clàusula Vintena.- Persona Responsable del Contracte
El Tècnic o la Tècnica mitjana de Serveis Territorials del Consell Comarcal del
Moianès, serà la persona responsable del Contracte que exercirà les funcions
següents:

-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la realització correcta de la prestació, sempre dins de
les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució s’ha produït per motius
imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del Contracte configuren les
obligacions d’execució juntament amb les clàusules dels plecs.
Clàusula Vint-i-unena.- Resolució d’Incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’hagi 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.
Clàusula Vint-i-dosena. Riscos Laborals: Coordinació d’Activitats Empresarials
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-

L’empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la normativa de Riscos
Laborals, en especial Llei 31/1995, de 8 de novembre i el Decret 171/2004 sobre
Coordinació d’activitats empresarials.
Atès que el lloc de realització del Contracte en el cas del Consell Comarcal és la seva
seu, això suposa imperativament que l’activitat laboral dels empleats de l’adjudicatària
es farà en unes instal·lacions alienes a les seves pròpies, i per tal de donar
compliment a la coordinació en matèria d’activitats empresarials, l’adjudicatari haurà
de signar la declaració responsable en matèria de Riscos Laborals, que trobarà com
Annex 2.
En cas que el contractista per desenvolupar les tasques hagi d’utilitzar les
instal·lacions d’un tercer (Ajuntaments i les seves instal·lacions) tindrà l’obligació de
dur a terme la Coordinació d’Activitats Empresarials que pertoqui amb aquesta
persona jurídica en compliment de les obligacions legals previstes a la normativa
sectorial de riscos laborals. El Consell Comarcal queda exempt de qualsevol
responsabilitat que se’n pugui derivar com a conseqüència de l’incompliment de
l’assenyalat en aquest paràgraf.
IV.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Clàusula Vint-i-tresena.- Abonaments a l’empresa contractista
23.1. 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 a l’article 198 de la LCSP.

23.2. En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes
i condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts a la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
23.3. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.
Clàusula Vint-i-quatrena.- Responsabilitat de l’empresa 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 a risc i ventura seu i està obligada a
indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
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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.

cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
Clàusula Vint-i-cinquena.- Obligacions Essencials de l’Empresa Contractista
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
a) El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b) Les obligacions establertes en el present Plec de Clàusules Administratives així
com les obligacions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques.
c) La responsabilitat civil en front de tercers pels danys que puguin irrogar-se pel
funcionament del servei, a excepció dels que procedeixin d’actes realitzats en
compliment d’ordres imposades pel Consell Comarcal, i les obligacions fiscals que
es derivin del compliment o incompliment contractual.
d) L’adscripció al servei els mitjans personals previstos a la Clàusula 9.4ª d’aquests
plecs.
e) El compliment de la Condició Especial d’Execució en matèria de protecció de
dades prevista a la Clàusula 18a d’aquests plecs.
Clàusula Vint-i-sisena.- Prerrogatives de l’Administració
El Consell Comarcal del Moianès ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès
públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva
execució, suspendre’n l’execució, 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.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert a l’article 191 de la LCSP.
Clàusula Vint-i-setena.- Modificació del Contracte
27.1. Modificacions previstes
Es podrà modificar el Contracte per raons d’interès públic, en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu a l’article
204 de la LCSP, en els següents casos:
1. Que es sol·liciti l’adhesió al servei d’informàtica per part d’algun dels municipis del
Moianès que no hi forma part actualment.
2. Que per alguna causa degudament justificada hi hagi un augment de la demanda
per part d’alguns o de tots els Ajuntaments, el Consorci i/o el Consell Comarcal.
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Així mateix, el Consell Comarcal del Moianès té les facultats d’inspecció de les
activitats desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en
els termes i amb els límits que estableix la LCSP.

3. Que sigui necessària la instal·lació d’algun sistema físic/virtual, que comporti
intrínsecament un augment significatiu de les hores de servei.
27.2. Modificacions no previstes
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos a l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes a l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi
el 20% del preu inicial del contracte, exclòs l’IVA. En aquest cas, la modificació
l’acordarà l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista a
l’article 211.1.g) de la LCSP.
Clàusula Vint-i-vuitena.- Suspensió del Contracte
El contracte podrà ser suspès per acord del Consell Comarcal del Moianès o perquè el
contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora per part de
l’Administració en el pagament del preu superior a quatre mesos, i ho haurà de
comunicar a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1
de la LCSP.
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’haurà
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en
què s’acordi la suspensió.

29.1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que
intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública
estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació
pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que
formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
29.2.A. Els licitadors i contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
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Clàusula Vint-i-novena.- Clàusula Ètica

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de
les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de
contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.

29.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.
29.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
següents:
-

-
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En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 29.2.A s’estableix
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte,
IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció
de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici
causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en
cap cas el 50% del preu del contracte.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 29.2.A l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria
de competència.
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29.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de
seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.

-

-

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 29.2.A l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà
en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i
fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

Clàusula Trentena.- Protecció de Dades i Confidencialitat
30.1. El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte, en qualitat d’encarregat
del tractament, haurà de l’aplicar mesures tècniques i organitzatives de compliment
apropiades, de manera que els tractaments que realitzi siguin conforme amb 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 (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de
protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
Aquesta obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, té el caràcter d'obligació contractual
essencial del contracte, en els termes previstos a l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es transposa 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.
En tot cas, el licitador proposat com a adjudicatari haurà de complir amb les següents
obligacions:

b) Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades, sense perjudici del que s'estableix en l'últim paràgraf de
l'apartat 1 de l'article 202.
c) Signar el Contracte que se li facilitarà sobre l’encàrrec de dades personals
abans de la formalització on es definirà l'objecte, la durada, la naturalesa i la
finalitat del tractament, el tipus de dades personals, les categories d'interessats i
les obligacions i els drets del responsable.
d) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la
informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra c) anterior.
e) Indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis
associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es
vagi a encomanar la seva realització.
L'encarregat del tractament podrà demostrar el compliment de la legislació sobre
protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació
d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o
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a) Determinar la finalitat per a la qual es permetrà l’accés a les dades personals
necessàries per a l’execució del contracte, sota l’àmbit de responsabilitat del
responsable del tractament.

sotmetent-se a un control de garanties del compliment per part de l’òrgan de
contractació.
30.2. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament
de dades personals queden, expressament i específicament obligats, a mantenir
absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació
referida a dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a
conseqüència de la prestació del servei.
30.3. Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o
extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels
treballadors amb l'encarregat del tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per
tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin
subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i
també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
L’òrgan de contractació, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a
l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots
els tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions
respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització
internacional.
30.4. L’òrgan de contractació vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel
compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el
tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.

30.5. L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament
tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions,
així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per
part del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.
30.6. L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que
contingui el que determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.
30.7. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la
seguretat del tractament, d'acord amb l'anàlisi de riscos realitzada i les mesures de
seguretat apropiades,
30.8. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en
el moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades
que es realitzaran, de mutu acord amb L’òrgan de contractació.
30.9. L'encarregat del tractament notificarà a l’entitat les violacions de la seguretat de
les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini
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Codi Validació: 6TX52L2RPF6HYGN3E2PFNWE7C | Verificació: https://ccmoianes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 38

L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per
compte de l’Entitat, per a l’execució de la prestació del servei.

màxim de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament
General de Protecció de Dades.
30.10. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la
seva opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de
protecció de dades.
30.11. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals
objecte de tractament:
a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret
que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els
supòsits legalment admissibles.
b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, sense
l’autorització del responsable.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'empresa a la qual s'han de
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per
procedir a la comunicació.

30.13. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense
l'autorització prèvia per escrit, específica o general, del responsable. En cas, que
l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització assenyalada
a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament per compte
del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou encarregat, que haurà
de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en
aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el
nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions,
mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a
l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones
afectades.
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves
obligacions. Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només
davant el contractista principal, responsable de l'execució del contracte davant de
l'Administració, al compliment de l'obligació de sotmetiment a la normativa nacional i
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
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30.12. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic
espanyol que li sigui aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de
manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

30.14. L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’òrgan de contractació les
dades de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la
prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els
equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot
conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin derivarse responsabilitats de l'execució de la prestació.
V.

SUCCESSIÓ, CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ

Clàusula Trentena-unena.- Successió i Cessió del Contracte
31.1. En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà
subrogada en els drets i obligacions diamants d'aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. És obligació del contractista comunicar
fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que afecti a la seva personalitat jurídica,
suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament de les
factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la
subrogació.
31.2. En aquest supòsit no s’admetrà la cessió.
Clàusula Trentena-dosena.- Subcontractació
32.1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial
de la prestació objecte d’aquest contracte.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin
a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies
des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament
amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini
la seva oposició.
32.3. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. Si
l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per
acreditar la seva aptitud.
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32.2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica,
dels subcontractistes a qui n’encomanaran la realització.

32.4. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.
32.5. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.
32.6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i a l’article 215 de
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:
a) La resolució del Contracte, en el cas de la manca d’acreditació de l’aptitud de
l’Empresa Subcontractista.
b) La imposició d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte.
32.7. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal, la qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució
del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social
o laboral, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que l’Administració tingui
dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal.

32.8. En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que
estableix l’article 71 de la LCSP.
32.9. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. L’Administració
comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses subcontractistes i a
les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats.
El deure de comprovació i d’imposició de penalitats de l’Administració als supòsits en
que l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del Contracte.
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Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

Clàusula Trenta-tresena.- Revisió de Preus
En aquest contracte no es podrà revisar el preu.
VI.

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula Trenta-quatrena.- Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva
No hi ha termini de garantia atesa la naturalesa del contracte, ja que els contractes de
mera activitat o de mitjans s’extingiran pel compliment del termini inicialment previst o
les pròrrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de l’Administració de
depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment detectat
amb posterioritat.
La devolució i/o cancel·lació s’haurà de fer d’ofici en el termini de 2 mesos després de
la recepció i liquidació del Contracte.
Clàusula Trenta-cinquena.- Resolució del Contracte

-

-

-

-

-
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La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que estableix
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a 8
mesos.
L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
o quan, donant-se les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu del
contracte en una quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial, amb
exclusió de l’IVA.
El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per una causa
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per un termini
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix contracte per
al seu començament.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per un termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de
contractació.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadora que hi estiguessin participant, o l’incompliment de les condicions
establertes en els convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant
l’execució del contracte.
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Són causes de resolució del contracte les següents:

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixen en
els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert a l’article 191 de la LCSP i a l’article 109 del RGLCAP.
VII.

RECURSOS

Clàusula Trenta-sisena.- Règim de recursos
36.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de
l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
36.2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
les modificacions –que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat anterior– i l’extinció d’aquest
contracte, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició d’acord amb el
que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; 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.
36.3. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
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Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.

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.
Clàusula Trenta-setena.- Jurisdicció competent

ANNEX 1
OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS

34
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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, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

En/Na................................................................................................, major d'edat, amb
domicili, a efectes de notificacions, al carrer ........................................................,
núm................. de ................................. amb codi postal..................., provist del
DNI/NIF....................................., actuant en nom i representació de l’entitat
mercantil.......................................................................................amb CIF …………………,
acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives, al Plec de
prescripcions tècniques que regiran la contractació, i subjectant-se als preceptes legals
que regulen la contractació del sector públic.
FORMULA:
OFERTA ECONÒMICA (50 punts):

ANY 1 i ANY 2

Preu
(IVA no inclòs)

21% IVA

Preu
(IVA inclòs)

Preu ofert pel contractista

OFERTA TÈCNICA:
1.

TERMINI DE RESPOSTA (20 punts):

Escollir una opció marcant amb una “X”.
1. En casos d’incidències convencionals

Temps de resposta inferior a 48 hores
Temps de resposta inferior a 72 hores

2. En casos d’incidències no convencionals i greus

Temps de resposta inferior a 2 hores
Temps de resposta inferior a 4 hores
Temps de resposta inferior a 8 hores
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Temps de resposta inferior a 24 hores

2.

APLICATIU INCIDÈNCIES (15 punts)

Escollir una opció marcant amb una “X”
No disposa d’ aplicatiu d’incidències
Si, disposa d’un aplicatiu d’incidències que permet al Consell Comarcal del Moianès i
als Ajuntaments la seva consulta i l’extracció de la informació de les incidències i les
hores executades durant el Contracte.
3. FORMACIÓ ESPECÍFICA (15 punts: 2 punts per cada 5 hores de formació)

Escollir una opció marcant amb una “X” i en cas afirmatiu, omplir el parèntesis amb les
hores.
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No ofereix formació específica.
Si, ofereix formació i concretament ( ) hores.

ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

DE

RISCOS

LABORALS

I

En/Na.......................................................................................... amb DNI .........................................
actuant
en
nom
propi
/
en
representació
de
l’entitat
mercantil ..........................................................................................................................., provista
del CIF .................................... amb domicili a ................................................................................
DECLARA RESPONSABLEMENT:

PRIMER.- Que és coneixedora de la normativa reguladora en matèria de Riscos Laborals i
especialment, la normativa referida a la Coordinació d’Activitats Empresarials.
SEGON.- Que compleix amb tots els requisits previstos exigits per l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en concret dels següents:
 Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària.
 Estar al corrent de les quotes de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 Haver inclòs en la última Liquidació de Cotitzacions a la Seguretat Social els empleats que
faran directament la prestació o haver pagat el rebut d’autònoms corresponent a l’últim
mes.
 Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil i estar al corrent de pagament.
(Només assenyalar en cas que l’empresa/autònom tingui la obligació legal ).

 Aptitud mèdica dels empleats i/o pròpia, o la renúncia a sotmetre’s al reconeixement
mèdic.
TERCER.- Que enviarà 48 hores abans de l’inici de l’execució del Contracte almenys la següent
documentació:
1. Certificat de la Formació i Informació en Prevenció de Riscos Laborals dels empleats o de
l’autònom que farà directament la prestació.
2. Certificat d’aptitud mèdica dels empleats o de l’autònom, o document de renúncia a
sotmetre’s al reconeixement mèdic.
3. La pòlissa d’assegurança civil i el rebut de pagament vigent.
QUART.- Que autoritza específicament al Consell Comarcal del Moianès a consultar la veracitat
de les altres dades declarades en aquest document i de qualsevol altre que pogués ser
necessària en virtut de canvis legislatius o del propi desenvolupament de l’activitat.
CINQUÈ.- Que l’empresa i/o organització vigilarà i controlarà el compliment efectiu de les
normes de seguretat i salut per part dels seus empleats i que avisarà de forma immediata al
Consell Comarcal del Moianès de qualsevol situació que comporti, per motius raonables, un
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 Disposar de la formació i informació en prevenció de riscos laborals dels empleats de
l’empresa adjudicatària i/o pròpia.
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risc pel normal desenvolupament de l’activitat o per la seguretat dels treballadors del Consell
Comarcal.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

