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CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SUPORT AL PROJECTE
“MOTORS PEL SEGARRA & GARRIGUES”.
REUNITS
D'una banda, la Sra. Rosa M. Perelló i Escoda, amb DNI núm. 78068485e, en la
seva qualitat d'alcaldessa, actuant en nom i representació de l'Ajuntament de
Tàrrega, de conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
Bases del Règim Local.
I d’altra banda, el senyor Xavier Roma Roure, amb DNI núm. 43714093V, el qual
actua en nom i representació de USER FEEDBACK PROGRAM, SL, amb CIF núm.
B25776600, en la seva qualitat d’administrador, segons escriptura pública
atorgada davant el notari del Col·legi de Catalunya, senyor Manuel Soller
Lluch, en data 14 de març de 2014 i número de protocol 610, amb domicili a
efectes de notificacions l carrer Sant Jaume Apòstol, 8 d’Almenar (25126)Es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar el
present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1.- Mitjançant Decret de l'Alcaldia, de data 27 d’agost de 2018, es va iniciar
l’expedient administratiu corresponent a la licitació del contracte de serveis
d’assistència tècnica al Projecte “Motors pel Segarra&Garrigues”, en el qual es
va justificar la necessitat del present contracte en els termes de l’article 28 de
la LCSP.
2.- La Unitat de Contractació va emetre el plec de clàusules administratives
particulars i els serveis de promoció econòmica l plec de prescripcions
tècniques reguladores de la present licitació, sent els següents els principals
paràmetres:
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és la prestació dels
serveis tècnics de suport a l'Ajuntament de Tàrrega i a
la seva Secretaria Tècnica (serà l’encarregada de
l’operació de coordinació, gestió administrativa,
justificació econòmica i de la comunicació amb la
Direcció General d’Administració Local), en l'execució
del Projecte d’Especialització i Competitivitat (PECT)
"Motors pel Segarra&Garrigues", com a entitat
beneficiària del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
que estan enmarcats en l’estratègia RIS3CAT. Aquest
suport també inclourà l’assessorament i assistència als
altres socis del projecte.
De forma enunciativa, es detallen a títol d’exemple les
següents tasques:
1. Coordinació, gestió i seguiment integral del
projecte.
2. Coordinació, comunicació i seguiment dels
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socis beneficiaris del projecte.
3. Seguiment de l’execució i justificació del
projecte utilitzant la plataforma SIFECAT 1420.
4. Seguiment i control dels indicadors de
productivitat, financers i de la RIS3CAT.
5. Comunicació interna del projecte.
Núm. d’expedient
Pressupost base de licitació
sense IVA
Valor estimat del contracte
Tipus de contracte
Procediment de contractació
Durada del contracte
Codi CPV

Òrgan de contractació

001/2018/4466/I264
127.050 euros ( 105.000 euros més 22.050 euros
corresponents al 21 % d’IVA)
105.000 euros.
Contracte administratiu de serveis de caràcter
intel·lectual.
Obert amb varis criteris d’adjudicació.
4 anys
79421000-1: Serveis de gestió de projectes que no
siguin de construcció
72224000-1: Serveis de consultoria en gestió de
projectes
Junta de Govern Local

3.- La tècnica d'administració general de la Unitat de Contractació va emetre
un informe jurídic justificant adequadament els extrems establerts en l'article
116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), el qual va estar conformat pel Secretari General de conformitat
amb l'article 3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
4- La interventora municipal va emetre informe de fiscalització de la fase "A"
d'aquest expedient de contractació.
5.- El dia 30 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar
l'expedient de contractació del contracte de serveis d’assistència tècnica al
Projecte “Motors pel Segarra&Garrigues” així com aprovar la despesa per
import de 127.050 euros (105.000 euros més 22.050 euros corresponents al 21 %
d’IVA).
6.- L'anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, plec de
prescripcions tècniques i els membres de la Mesa de Contractació es van
publicar perfil del contractant.
7.- La Mesa de Contractació es va reunir per efectuar les següents actuacions:
- El dia 22 de novembre de 2018, la Mesa va obrir el sobre A de l'única
empresa presentada USER FEEDBACK PROGRAM, SL, constatant que havia
presentat la declaració responsable segons el model establert a l'annex 1
degudament emplenada i signada electrònicament.
L’empresa havia de recorre a la solvència i mitjans d’altres empreses i no havia
adjuntat la declaració responsable de cada una d’elles. Per tant, la Mesa li va
efectuar el corresponent requeriment.
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- El dia 26 de novembre de 2018, la secretària de la Mesa donà a conèixer que
l’empresa va esmenar el defecte i va aportar el DEUC de l’empresa
KNOWLEDGE INNOVATION MARKET, SLU a la qual va recórrer per acreditar la
solvència. Posteriorment, la Mesa va obrir el sobre B, que contenia el Pla de
Treball, l’Equip de Treball i el Cronograma i es traslladà al Comitè d’Experts per
a la seva valoració.
- El dia 29 de novembre de 2018, la secretària de la Mesa donà lectura a
l’informe emès el Comitè d’Experts, i es procedí a obrir el sobre C, relatiu a
l’oferta econòmica.
- D’acord amb totes les actuacions practicades la puntuació obtinguda per
USER FEEDBACK PROGRAM, SL fou la següent:
-Sobre B: 44 punts/70 punts
- Sobre C: 6,86 punts/30 punts
-Puntuació total: 50,86 punts.
8.- Els serveis de la Unitat de Contractació van requerir als representants legals
de l’empresa perquè presentessin la documentació relativa a l’aptitud de
contractar, segons previsió establerta a la clàusula 15 del plec de clàusules.
9.- Transcorregut el termini per a presentar la documentació acreditativa, la
Unitat de Contractació constatà que es va presentar complerta i en termini, tot
i que, en relació a la solvència, l’empresa aportà una sol·licitud en la qual
exposava que és una empresa de nova creació, atès que va iniciar les seves
operacions l’any 2014, tal i com es desprèn de l’escriptura de constitució, i per
tant té una antiguitat inferior a 5 anys; en conseqüència, sol·licità poder
acreditar la solvència econòmica, financera i professional o tècnica tenint en
compte les característiques de nova creació.
La Unitat de Contractació va requerir a l’empresa que exposés el canvi de
criteris, quant a l’acreditació de la solvència, atès que inicialment va
manifestar, a la declaració responsable, que recorreria a la solvència d’una
altra empresa i en el moment d’aportar la documentació acreditativa
manifestà la voluntat d’aportar al solvència com a empresa de nova creació.
El dia 19 de desembre de 2018, el senyor Xavier Roma Roure, en representació
de User Feedback Program, SL, va declarar que inicialment va recórrer a una
altra empresa per complir els requisits de solvència econòmica, donat que
l’empresa disposa de mitjans tècnics suficients per complir amb els serveis
exigits en la licitació. Amb posterioritat, va assabentar-se que la LCSP preveu la
possibilitat d’acreditar la solvència per mitjans específics a les empreses de
nova creació, per la qual cosa va formular la corresponent petició a
l’Ajuntament.
10.- La senyor Sílvia Gassó Llenes, TAG en contractació i secretària de la Mesa,
va emetre un informe, de data 20 de desembre de 2018, justificant, des d’un
punt de vista de la LCSP, la possibilitat d’efectuar un nou requeriment a
l’empresa per tal que acredités la solvència econòmica i financera i la tècnica
com a empresa de nova creació.

Expedient:
Descrip.:

001/2018/4466/I264
CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA
TÈCNICA AL PROJECTE "MOTORS PEL
SEGARRA&GARRIGUES".

11.- El dia 20 de desembre de 2018, la Mesa de Contractació es reuní
novament per tal d’acordar acceptar l’informe emès per al senyora Sílvia
Gassó Llenes i, per tant, requerir a l’empresa que acredités la solvència
econòmica i financera i la tècnica com a empresa de nova creació.
12.- La Unitat de Contractació va comprovar que l’empresa havia aportat la
solvència econòmica i financera i la tècnica correctament, com a empresa
de nova creació.
13.- L’empresa va constituir la garantia definitiva mitjançant una autorització
de retenció del seu import (5.050 euros) de la primera factura que aporti.
14.- El dia 2 de gener de 2019, mitjançant Decret de l’Alcaldia es va adjudicar
el contracte de serveis d’assistència tècnica al Projecte “Motors pel
Segarra&Garrigues” a l’empersa USER FEEDBACK PROGRAM, SL, per un import
d’adjudicació de 122.210 euros (101.000 euros més 21.210 euros corresponents
al 21 % d’IVA).
15.- Costa a l’expedient un certificat que acredita que no s’ha presentat cap
recurs especial en matèria de contractació contra l’adjudicació d’aquest
contracte en el termini dels 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació
d’adjudicació als licitadors i candidats.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera. OBJECTE
L’Ajuntament de Tàrrega contracta a USER FEEDBACK, SL, per la prestació dels
serveis tècnics de suport a l’Ajuntament de Tàrrega i a la seva Secretaria
Tècnica (serà l’encarregada de l’operació de coordinació, gestió
administrativa, justificació econòmica i de la comunicació amb la Direcció
General d’Administració Local), en l'execució del Projecte d’Especialització i
Competitivitat (PECT) "Motors pel Segarra&Garrigues", com a entitat
beneficiària del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 que estan emmarcats en
l’estratègia RIS3CAT. Aquest suport també inclourà l’assessorament i assistència
als altres socis del projecte.
De forma enunciativa, es detallen a títol d’exemple les següents tasques:
1. Coordinació, gestió i seguiment integral del projecte.
2. Coordinació, comunicació i seguiment dels socis beneficiaris del
projecte.
3. Seguiment de l’execució i justificació del projecte utilitzant la plataforma
SIFECAT 1420.
4. Seguiment i control dels indicadors de productivitat, financers i de la
RIS3CAT.
5. Comunicació interna del projecte.
La descripció concreta del servei queda establert al plec de prescripcions
tècniques.
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Segona. PREU
El preu del contracte és de 122.210 euros (101.000 euros més 21.210 euros
corresponents al 21 % d’IVA).
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de
complir durant l’execució del contracte.
Tercera. VIGÈNCIA
El termini de vigència del contracte s’estableix per 4 anys.
L’apartat D del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives determina que el contracte tindrà una durada màxima de 4
anys des del dia 20/12/2018 fins a l dia 19/12/2022.
Atès que l’adjudicació del contracte es va efectuar el dia 2 de gener de 2019,
ambdues parts estan d’acord que la data d’inici i de finalització es modifiquin i
s’adeqüin a l’any 2019.
Per tant, la vigència d’aquest contracte serà de 4 anys, del dia 1/02/2019 al
dia 31/1/2023.
Aquest termini de duració del contracte és un termini màxim el qual quedarà
condicionat al compliment de l’obligació essencial corresponent a què el dia
30/6/2020 s’ha d’haver justificat el 70 % de l’import del projecte “Motors pel
Segarra&Garrigues”, segons les condicions establertes a l’Ordre GAH/95/2016,
de 26 d’abril.
•
•

Si es compleix l’obligació essencial, i en conseqüència el termini
d’execució del projecte es prorroga, el contracte tindrà una durada
màxima fins el dia 31/1/2023.
Si no es compleix l’obligació essencial, i en conseqüència el termini
d’execució del projecte no es prorroga, el contracte tindrà una vigència
fins el dia 31/12/2020.

Quarta. PAGAMENT A L’EMPRESA
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà segons previsió establerta
a l’apartat 13 del plec de prescripcions tècniques, per tant, l’abonament
del preu al contractista serà proporcional a la part del projecte justificat,
segons la fórmula que allí s’hi estableix, la qual cosa significa que la part del
projecte que NO es justifiqui NO serà objecte de retribució.
L’empresa emetrà factures per la part del projecte justificat en cada període
de conformitat amb les següents dates: març 2019, maig 2019, juliol 2019,
setembre 2019, novembre 2019, gener 2020, març 2020, maig 2020 i si fos
necessari una al juny de 2020.
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Tenint en compte que aquest contracte està sotmès a una obligació essencial,
relativa a què el dia 30/06/2020 s’ha d’haver justificat el 70 % del Projecte
“Motors pel Segarra&Garrigues”.

•

Sí es compleix l’obligació essencial, en conseqüència el termini d’execució
del projecte es prorroga fins a esgotar els 4 anys de duració del contracte,
l’adjudicatari emetrà dues factures segons la previsió següent:
o El licitador emetrà una factura en data 30/11/2021 per la part del
projecte que hagués justificat durant el període de data 1/7/2020
fins el dia 30/11/2021.
o El licitador emetrà una última factura de data 30/11/2022 que
comprendrà la part restant del projecte justificat.
o Malgrat extingir-se el contracte el dia 31/1/2023, si manca
introduir dades a través de l’eina SIFECAT 1420 o qualsevol altra
plataforma, el licitador tindrà l’obligació (també de caràcter
essencial), d’introduir les despeses que portessin data compresa
entre el 1/12/2022 a 31/12/2022 (ambdós inclosos), durant el mes
de gener de 2023.

•

Si no es compleix l’obligació essencial, en conseqüència el termini
d’execució del contracte no es prorroga i finalitza el dia 31/12/2020. En
aquest cas el licitador emetrà una única factura, de data 30/11/2020, per
l’import que hagués justificat durant el període de data 1/7/2020 fins el dia
30/11/2020.
Tot i finalitzar el contracte a 31/12/2020 el licitador tindrà l’obligació (també
de caràcter essencial), d’introduir les despeses
a la plataforma
corresponent que portin data inclosa en el període de 1/12/2020 a
31/12/2020, durant el mes de gener de 2021.

La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través
d’un enllaç disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Tàrrega
(www.tarrega.cat).
Tanmateix, poden remetre les seves factures fent servir el Punt General
d’entrada de Factures Electròniques FACe al qual s’accedeix mitjançant la
pàgina web https://face.gob.es/es/
En ambdós casos, sigui quina sigui la plataforma utilitzada per a presentar les
factures, especificaran els codis DIR3 als següents apartats:
- Oficina comptable: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya)
- Òrgan Gestor: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya)
- Unitat tramitadora: L01252173 (Pl. Major, 1, 25300, Tàrrega, Lleida, Espanya)
La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada
aprovada per la Junta de Govern Local dins del termini legalment establert.
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Amb la presentació de la factura, el contractista haurà de fer arribar al servei
d’intervenció municipal la documentació següent, d’acord amb l’article 42 de
l’Estatut dels Treballadors:
1. Document acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
2. Relació de treballadors adscrits al contracte.
3. Document acreditatiu conforme aquets treballadors estan afiliats i donats
d’alta a la Seguretat Social i, conforme estan al corrent del cobrament de
les seves assignacions salarials.

Cinquena. CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ
És una condició especial d’execució d’aquest contracte, de conformitat amb
l’article 202 LCSP que l’empresa afavoreixi l’aplicació de mesures que fomentin
la igualtat entre dones i homes al treball i, per tant, ha d’existir paritat de
gènere al personal adscrit al contracte.
Sisena. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres
persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
Setena. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
En tot cas són obligacions de l’adjudicatari les següents, les quals s’hauran de
complementar amb els establertes al plec de prescripcions tècniques.
a)L’adjudicatari aportarà tot el personal amb les característiques i formació
adients segons l’equip tècnic de treball proposat a la l’oferta tècnica. I,
complirà les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el
Conveni Col·lectiu sectorial aplicable.
b) L’adjudicatari haurà de complir tots els ítems establerts al Pla de Treball i al
cronograma aportats a l’oferta tècnica, els quals podran ésser objecte de
modificació per part del responsable del contracte, essent les modificacions
introduïdes d’obligat compliment.
c)L’adjudicatari mantindrà al seu càrrec el personal assignat al servei. Tot el
personal assignat al servei adjudicat, dependrà únicament de l’adjudicatari a
tots els efectes, sense que entre aquest personal i l’Ajuntament existeixi cap
vincle de dependència laboral.
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d) Exercir directament el servei, queda prohibida la subcontractació o cessió
del contracte.
e) Durant la vigència del contracte, tota substitució o modificació d’aquelles
persones haurà de comunicar-se prèviament al responsable del contracte i,
acreditar la situació laboral dels nous treballadors s’ajusta a dret.
f)Qualsevol altra obligació derivada dels presents plecs de clàusules o del plec
de prescripcions tècniques.

Desena. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen causes especifiques de modificació contractual, essent
aplicables les de l’article 205 LCSP.

Onzena. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’extingirà pel compliment del termini ja sigui el dia 31/12/2020 o
el dia 31/1/2023, sense perjudici de la prerrogativa de l’Administració de
depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment
detectat amb posterioritat.
Són causes de resolució del contracte les establertes a l’article 211 i 313 LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que
s’estableixin 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 en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

Dotzena. JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la
resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació als s efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte.
Tretzena. RÈGIM JURÍDIC
El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, signant un
exemplar d’aquest, i se sotmet, per a tot allò que no estigui establert:
- Al plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions
tècniques.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública.
- RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
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Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus
termes, dels altres documents contractuals, el plec de clàusules administratives
i el plec de prescripcions tècniques, i també de les instruccions o altres normes
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

Per a la deguda constatació de tot allò que s’ha convingut, se signa aquest
contracte , en el lloc i la data esmentades.

CPISR-1 C Rosa
Maria Perelló i
Escoda
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L’Alcaldessa
Rosa M. Perelló i Escoda

43714093V
XAVIER
ROMA (R:
B25776600)
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El Contractista
Xavier Roma Roure

