Exp. Núm.: CS/2021023
GES-1344/2021

De una parte, la señora Noemí Trucharte Cervera, Alcaldesa - Presidenta del
Ayuntamiento de Vilanova del Camí, cuyos datos se omiten por constar por
notoriedad.
Y por otra, la señora Alexandra Abalo Valderrama, con domicilio a efectos de
notificaciones en Rúa Hedras, 6 0C – 15895 Milladoiro, Ames (A Coruña), con DNI
número 35.580.590G.
INTERVIENEN
a) La señora Noemí Trucharte Cervera, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Vilanova del Camí, asistida por la Secretaria Accidental del
Ayuntamiento, la señora Núria Vilà Vila.

b) Doña Alexandra Abalo Valderrama, en nombre y representación de la mercantil
EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL, domiciliada en Rúa Hedras, 6 0C – 15895
Milladoiro, Ames (A Coruña), identificada fiscalmente con el número B70240320.
La finalidad del presente acto es la de proceder a la formalización del contrato de
Suministro de programa informático de control de presencia, con portal del empleado
y la prestación de los servicios de implantación y mantenimiento en el transcurso de
la vigencia del contrato.
Esta adjudicación fue aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de febrero
de 2022, según se desprende de los siguientes
ANTECEDENTS
PRIMERO.- Por Resolución de la Alcaldía de fecha 11/02/2022, número 2022-0229,
adjudicó el Suministro de programa informático de control de presencia, con portal
del empleado y la prestación de los servicios de implantación y mantenimiento en el
transcurso de la vigencia del contrato, a la empresa EVELB TECNICAS Y
SISTEMAS SL, que transcrita dice lo siguiente:
“Primero.- Adjudicar el contrato del suministro de programa informático de control de
presencia, con portal del empleado y la prestación de los servicios de implantación y
mantenimiento en el transcurso de la vigencia del contrato, en las condiciones que figuran
en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares a la
empresa EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, SL, por importe de 9.876,53 más 2.074,07 de
IVA haciendo un total de 11.950,60 euros IVA incluido.
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Segundo.- Son características y ventajas determinantes de las que haya sido seleccionada
la oferta presentada por el citado adjudicatario con preferencia a las presentadas por los
restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, la oferta más ventajosa.
Tercero.- Aprobar el gasto de 11.950,60 euros IVA incluido, con cargo a las partidas
10.920.64100 y 10.920.22712.
Cuarto.- Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días.
Quinto.- Designar como responsable del contrato a la Responsable del departamento de
RRHH.
Sexto.- Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
Séptimo.- Notificar a EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, SL, adjudicatarios del contrato, la
presente Resolución y citarlo para la firma del contrato, que tendrá lugar en el plazo de 15
días de la recepción de la notificación de la adjudicación.
Octavo.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo
no superior a quince días después de la perfección del contrato y con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Noveno.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.”

Y conviniendo ambas partes, en calidad de adjudicador y adjudicatario, el presente
contrato, lo formalizan en este documento administrativo, conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Aceptación de la adjudicación
Doña Alexandra Abalo Valderrama, en nombre y representación de la mercantil
EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL, acepta la adjudicación del contrato de
Suministro de programa informático de control de presencia, con portal del empleado
y la prestación de los servicios de implantación y mantenimiento en el transcurso de
la vigencia del contrato, y se compromete a la ejecución del referido contrato, de
acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de prescripciones
técnicas, las indicaciones del Ayuntamiento de Vilanova del Camí y la propuesta
formulada por la adjudicataria, documentos contractuales que acepta
incondicionalmente y sin reserva alguna; deja constancia firmando en este acto su
conformidad con el contrato.
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Manifiesta, así mismo, que no incurre en ninguna causa de incapacidad o prohibición
para contratar con la administración pública, en los términos previstos en la LCSP.
Segunda.- Plazo de ejecución del contrato
El contrato tendrá una duración de dos años a partir del día siguiente al de la firma
del contrato con posibilidad de una prórroga expresa de dos años.
El plazo de implantación del programa es de 4 meses desde la firma del contrato
Tercera.- Precio del contrato.
El precio del contrato es: Importe neto: 9.876,53 euros más 2.074,07 euros de IVA.
Importe total: 11.950,60 euros.
Cuarta.- Doña Alexandra Abalo Valderrama, en representación de la empresa
EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL, presta su conformidad al presente contrato,
para cuando no se encuentre en él establecido se aplicarán los preceptos de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasladan
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.
El presente contrato se extiende en dos ejemplares ya un único efecto, en Vilanova
del Camí, a fecha de la firma electrónica.

L’Alcaldessa,
Noemí Trucharte Cervera

En representació de l’adjudicatària
Alexandra Abalo Valderrama

La Secretària accidental,
Núria Vilà Vila
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PLEC
DE
PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT DE PROGRAMA INFORMÀTIC DE CONTROL DE
PRESÈNCIA, AMB PORTAL DE L’EMPLEAT I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT EN EL DECURS DE LA VIGÈNCIA DEL
CONTRACTE

1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Vilanova del Camí orienta el seu model de prestació de serveis cap
a la gestió intel·ligent, és a dir, la gestió sostenible dels recursos fent ús de les noves
tecnologies. El poble involucra els diversos agents de la societat per obtenir
sinergies que enforteixin el procés de constant millora en la provisió de serveis
públics.
La introducció intensiva d’eines tecnològiques en l’organització administrativa ha
portat aquests darrers anys a posicionar a les administracions públiques, i
especialment a les administracions locals, com administracions més properes a la
ciutadania. S’ha avançat en els principis que l’ordenament jurídic administratiu ha
recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació administrativa, de
coordinació i, de forma molt rellevant de transparència i millor servei a la ciutadania.
L’assimilació del concepte “Administració Electrònica” en una organització comporta
la modernització en la forma en que aquesta presta els seus serveis a la ciutadania, i
alhora, a les seves pròpies treballadores i treballadors públics. L’administració
pública, com a organització dirigida a donar serveis als ciutadans i a l’interès
general, es deu als principis d’eficàcia i eficiència. Això està comportant en els
darrers temps canvis substancials en l’estructura organitzativa de l’administració, en
la forma en què s’entén l’activitat administrativa i en la manera en què es gestionen
els recursos humans.
És necessari per tant, una gestió innovadora i tecnològicament avançada del capital
humà per tal de fer efectiva la modernització de les administracions, i per fer-ho cal
disposar de les eines necessàries. En aquest sentit és objecte d’aquest plec tècnic
definir les condicions de contractació d’un programari de control de presència, amb
portal de l’empleat.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Subministrament de programari de control horari, amb serveis d'implantació i
manteniment.
L’objecte del contracte és l’adquisició d’un sistema pel control horari, de tot el
personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, que inclogui el programari amb les
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opcions necessàries per enregistrar els marcatges i incidències, gestionar calendaris
i consultar l’acompliment de la jornada laboral.
La gestió del temps de treball té una doble vessant, organitzativa com a instrument
d’organització dels serveis que es presten, i també, com a element essencial de la
relació laboral, atès que la retribució d’un empleat obeeix al compliment d’aquesta
prestació durant un determinat nombre d’hores. Per tant, la gestió i organització del
temps de treball constitueix un punt essencial en la gestió del personal per les
afectacions que se’n deriven a nivell econòmic, legal o organitzacional, motiu pel
qual cal mantenir aquest sistema permanentment actualitzat per adaptar-lo als
canvis.
En els darrers anys, l’administració pública ha hagut d’iniciar un profund procés de
transformació i adaptació en àmbits tan diferents com els marcs reguladors de molts
sectors i de la pròpia administració, les noves tecnologies o els valors socials. Això
comporta que, en primer lloc, els canvis en l’administració pública han suposat un
increment i diversificació dels serveis al ciutadà que deriven en gestionar una major
diversitat de personal, i amb això, de situacions laborals, horaris, un major índex de
rotació, etc.
Les millores en les noves tecnologies també han permès introduir canvis i flexibilitzar
la forma de prestació dels serveis, i socialment, cada vegada hi ha major demanda
de mesures de conciliació personal, familiar i laboral, orientades a augmentar el
benestar del personal i la seva productivitat. Aquest fet també comporta un augment
en les possibilitats de gestió del temps de treball (flexibilitat, disponibilitats,
teletreball, etc.), però també major rapidesa en els temps de resposta en les
gestions.
D’altra banda, les millores tecnològiques també permeten disposar d’entorns digitals
més fàcils de gestionar i utilitzar pels usuaris, oferint majors funcionalitats però
també reduint el nombre d’incidències d’ús, que en el cas de la gestió d’absències i
horaris, constitueix un volum important de tasques.
Així, la gestió pública requereix, cada vegada més, disposar d’eines que permetin
una gestió àgil, però també disposar d’informació i dades per tal de poder realitzar
una valoració adequada del servei que s’està oferint. Aquesta gestió àgil i una part
de la feina d’anàlisi també implica una aproximació de la gestió de determinats
aspectes del temps de treball a les àrees de gestió, especialment aquelles amb
especificitats pròpies (quadrants horaris, jornades irregulars, permutes, etc.) com
són el cos de Policia Local, els serveis finalistes d’atenció al ciutadà, els
equipaments socioculturals i esportius, etc.
La necessitat d’eficiència de totes aquestes gestions, per tant, fa indispensable
comptar amb una eina de gestió adaptada a les particularitats de l’administració
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pública, que permeti una descentralització de tasques coordinada, comunicació
constant entre els serveis, traçabilitat de les accions, la integració de dades amb
altres sistemes de gestió, així com una millora en els temps de gestió i en la facilitat
d’ús per als usuaris.
3. REQUERIMENTS
3.1. Requeriments funcionals del programari.
El programari haurà d’incloure les funcionalitats necessàries per a l’enregistrament
de marcatges, parametrització i administració de tot l’entorn, així com, facilitar la
consulta de la gestió horària per part del Departament de Recursos Humans, els
responsables dels serveis i tot el personal.
El programari haurà de complir els requeriments funcionals necessaris d’acord amb
les necessitats organitzatives i la normativa vigent en cada moment.
El sistema de gestió de presència ha d’incorporar, a part dels criteris tècnics i
funcionals, principis d’usabilitat en el disseny d’interfícies i processos d’usuaris i
administradors, enfocats a la qualitat i comoditat d’ús. Els criteris que cal tenir en
compte en aquest aspecte són la comprensibilitat i facilitat d'ús i d’aprenentatge del
sistema, l’eficàcia en l’ús, la coherència i la interacció.
També haurà de complir els requeriments legals vigents sobre protecció de dades
personals.
A continuació es detallen els requeriments dels diferents mòduls.
3.1.1. Enregistrament de marcatges d’entrades, sortides i incidències.
El sistema ha de permetre que tot el personal municipal pugui enregistrar els
marcatges de la seva jornada diària a efectes de complir amb la legalitat vigent, i ha
de disposar de mecanismes que permetin les funcions següents:
. Registrar l’inici i el final de la jornada laboral, de forma que permeti computar el
temps de treball en hores en base als criteris de jornada i calendari prèviament
definits.
. Registrar l’inici i final de les incidències que es produeixin dins la jornada laboral.
Algunes hauran de poder tenir una validació jeràrquica multinivell i de
l’administrador.
. Els marcatges hauran de poder ser realitzats des de les dependències municipals i
també des de l’exterior, a través d’internet, en entorns web o APP amb les
corresponents garanties d’identificació.
. El sistema d’enregistrament haurà de permetre identificar si el registre de la jornada
s’ha efectuat des d’un centre de treball predeterminat o bé des d’altres ubicacions, a
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efectes de determinar si es tracta de treball presencial en centres de treball
municipal, treball itinerant, teletreball i altres modalitats de presència que es
poguessin determinar.
. Els sistemes de marcatges no presencials, és a dir, per internet a través web o
APP, han d’incorporar la possibilitat de GEO localització de l’indret des del qual
s’han fet.
. Mínim 1 Terminal físic mitjançant reconeixement facial i/o empenta digital. I accés
mitjançant sistema operatiu Android o IOS.
Edificis
Ajuntament. Casa Consistorial
Edifici Entitats
Edifici Cultura - SOC
Can Muscons
Zona esportiva
Centre Obert
Can Papasseit
Centre Cívic Barri Pau
Centre Innovació Anoia
Escola Pompeu Fabra
Escola Joan Maragall
Escola Marta Mata
Llar d’Infants El Molinet
Llar d’Infants La Baldufa
Nau Brigada
Cementiri Municipal
Can Papasseit
. Registrar peticions per realitzar, modificar o eliminar marcatges o incidències durant
la jornada (pauses, absències, tipus d’hora treballada, etc.)
. El registre dels marcatges s’ha de poder efectuar en temps real o bé a posteriori.
. Detecció automàtica del règim horari (jornades compactades, partides...) o el torn
de treball en funció dels marcatges introduïts.
. Detecció automàtica de manca dels marcatges en relació a la jornada definida.
. Detecció automàtica de mínims i màxims d’hores treballades per jornada.
. Configuració de l'assignació automàtica de pauses en relació al nombre d'hores
treballades.
. Prèviament es pugui assignar per RRHH als treballadors/es que no fitxin sempre
presencialment, un interval de coordenades UTM i que el sistema detecti els
marcatges no presencials realitzats fora d’aquesta zona.

Millores addicionals que es valoraran en aquest apartat
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. Possibilitat de validació jeràrquica multinivell dels marcatges introduïts en funció de
paràmetres preestablerts (franja horària, festiu, etc.)
3.1.2. Gestió de permisos i vacances.
El sistema ha d’incorporar la possibilitat de demanar, de forma anticipada i a
posteriori, permisos i vacances.
. Les sol·licituds hauran de poder-se fer des d’internet a través de web o APP, amb
la corresponent identificació.
. S’hauran de poder preveure diferents tipus i subtipus de permisos o agrupacions de
permisos.
. S’hauran de poder configurar a nivell de grups o a nivell de persona el topall de
dies i hores possibles de permisos i vacances.
. Realitzar la gestió de permisos i vacances que permeti la petició directa de l’usuari i
la validació multinivell.
. S’haurà de poder parametritzar les condicions de dies de vacances i permisos.
. Poder adjuntar documentació en el cas dels permisos.
Millores en aquest apartat
. Preveure en els permisos algun camp per a observacions.
3.1.3. Tractament de les interrupcions de jornada laboral i incidències.
Respecte a la gestió d’interrupcions de la jornada laboral i incidències, els
requeriments són els següents:
. Gestionar les interrupcions de la jornada laboral (pauses, absències, etc.),
parametritzant aquestes incidències a efectes de supervisió i còmput del temps de
treball i de generació d’indicadors d’absentisme i productivitat.
. Configurar les incidències tenint en compte atributs particulars, especialment la
configuració tant per hores com per jornades senceres, si hi ha vinculació amb
bosses de permisos o saldos d’hores, la limitació temporal en períodes que abastin
més d’un calendari anual, creació de grups d’incidències, atribució de caràcter
retribuït o no, la necessitat d’acreditar la justificació, la limitació de l’ús d’incidències
a períodes determinats, perfils o grups d’usuaris, etc.
. Que el programa, a banda de dir si unes incidències són considerades de
treball/absència o ordinàries/extraordinàries. A tals efectes, cal poder configurar
algunes incidències com a hores de treball però identificant si són hores ordinàries,
teletreball, hores extraordinàries, formació, desplaçaments, etc. El sistema ha de
permetre identificar aquests atributs a efectes estadístics, de còmput d’hores o de
generació d’informes.
Millores en la gestió d’incidències
. Configuració d’incidències d’absència per dies, és a dir, incidències que no tenen
una hora d’inici i final si no que ocupen tota la jornada.
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. Parametrització de les incidències per grups, retribuïdes/no retribuïdes, temps de
treball efectiu/temps de treball no efectiu, en creació d’hores a recuperar / no
recuperar, amb limitació a perfil d’usuari, amb limitació a grups d’usuari, amb
limitació per períodes determinats, interrupcions de la jornada durada mínima i
màxima, amb limitació d’ús a dies laborables o tipologies de dies no laborables.
3.1.4. Gestió de calendaris laborals, horaris i planificació de jornades.
Les eines de gestió de la jornada anual mitjançant calendaris laborals han de poder
adaptar-se a les especificitats de l’organització tant pel que fa a criteris quantitatius,
per volum d’usuaris, com a criteris qualitatius en relació a la complexitat de gestió
que genera la diversitat de perfils i situacions particulars. En concret, les
funcionalitats del software han de permetre:
. Configurar diferents tipus de jornada diària laboral.
- Configuració de franges horàries de presència obligatòria i franges de
disponibilitat
- Configuració de flexibilitats horàries d’entrada i sortida
- Configuració de marges de tolerància en la puntualitat a l’inici i al final de la
jornada
. Configurar calendaris laborals específics (jornada anual) que s’adaptin a la gestió
de:
- Calendaris oberts.
- Jornades a temps de treball parcial.
- Reduccions de jornada.
- Jornades amb prolongació.
- Distribució irregular de la jornada anual.
- Calendaris oberts.
- Configuració de calendaris adaptats a diferents règims horaris i tipologies de
jornada (horari fix, disponibilitats parcials i totals, etc.)
. Configurar diferents calendaris laborals prorrogables anualment, amb adaptació de
dies laborables i festius a l’any corresponent.
. Planificar vacances i absències.
. Planificar torns i gestionar quadrants horaris diaris, setmanals o mensuals, per
centres de treball, usuaris o unitats.
. L’adaptació i individualització de les especificitats de la jornada anual, tenint en
compte els re càlculs derivats de situacions administratives o de mobilitat (altes,
baixes, suspensions, incapacitats temporals, etc.)
3.1.5. Consulta d’informació i anàlisi de dades.
3.1.5.1. Consulta d’informació per part del propi treballador.
Disponibilitat d’un entorn personal a partir del qual l’usuari pugui, des d’intranet, web
o app, dur a terme les accions següents:
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. Consulta del calendari laboral individual amb fitxades realitzades, interrupcions,
permisos, absències, etc.
. Consulta de quadrants horaris.
. Consulta de còmputs d'hores treballades per tipologia.
. Consulta de bosses d’hores.
. Gestió i seguiment de petició de permisos i vacances.
. Consulta de l’històric de peticions de permisos i vacances.
. Consultes i informes sobre compliment de jornada.
. Poder dur a terme les consultes bàsiques sobre l’estat de la gestió horària des
d’internet (web o app) amb les corresponents mesures de seguretat i identificació.
Millores en la consulta de la informació personal
. A partir de la informació consultada, poder generar arxius en format CSV o Excel
de les consultes principals.
. Enviar i rebre missatges i comunicacions.
3.1.5.2. Consulta d’informació i validacions per part dels responsables dels
serveis
Els responsables dels diferents serveis hauran de poder consultar la informació de
gestió horària de les persones del seu servei i validar les incidències i permisos que
el treballador hagi sol·licitat. Com a mínim, en aquest entorn hi haurà d’haver:
. Informació resumida i detallada de l’acompliment de la jornada laboral per part del
cada treballador.
. Control de les prolongacions de jornada dels treballadors del servei.
. Validació multinivell d’incidències de control horari.
. Validació multinivell de peticions de permisos i vacances.
. Cal considerar que hi poden haver rols de consulta de gestió horària de tot el
personal d’un departament o servei encara que no es tingui el rol de validació.
Millores en la consulta d’informació departamental
. A partir de la informació consultada, poder generar arxius en format CSV o Excel
de les consultes principals.
. Disposar d’un sistema d’enviament de missatges i alertes.
3.1.5.3. Consulta i anàlisi d’informació per part del Departament de Recursos
Humans.
Des de Recursos Humans s’haurà de poder obtenir les dades següents:
. Informació detallada i resumida sobre l’acompliment de la jornada laboral, per
treballador, unitat organitzativa (servei, secció, unitat) i global de tota la organització.
S’haurà de poder filtrar la informació per períodes, persones o unitats organitzatives.
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. Informació detallada i resumida sobre la situació de la prolongació de jornades, per
treballador, unitat organitzativa (servei, secció, unitat) i global de tota la organització.
S’haurà de poder filtrar la informació per períodes, persones o unitats organitzatives.
. Informació detallada i resumida referent a l’enregistrament d’incidències, permisos i
vacances. S’haurà de poder filtrar per tipus, subtipus en el seu cas, períodes,
persones i unitats organitzatives.
. Llistats i resums d’absentisme laboral. Un d’ells hauria de ser un informe fiable de
no compliment de jornada de cara a fer el corresponent descompte de nòmina.
. El programari haurà de disposar de reports per als resultats principals de les
aplicacions.
Millores en la consulta d’informació per part de recursos humans
. Disponibilitat d’eines de gestió de la qualitat i Bussines Intel·ligence, que permetin
l’elaboració d’estadístiques i indicadors de temps de treball i d’absentisme,
l’elaboració i generació automàtica d’informes.
. Poder exportar a formats Excel o CSV les dades procedents de les consultes.
3.1.6. Altres aspectes relacionats amb l’administració del sistema de control
horari.
. Configuració de diferents perfils d’administrador amb permisos limitats a grups
d’usuaris i funcionalitats preestablertes des de l’administrador principal, que permetin
la gestió i supervisió descentralitzada d’horaris, permisos i jornades. Com a mínim,
s’haurà de permetre la creació de:
- Perfil d’administradors principal.
- Diferents perfils d’administrador parcial, en base a la configuració de
permisos i accessos restringits a grups de personal determinat i amb limitació a les
funcionalitats que estableixi l’administrador principal (assignació de calendaris,
modificació d’horaris, etc.)
. Configuració de diferents perfils d’usuari, que permeti l’adaptació del control de
presència i el control d’accessos a la diferent tipologia d’usuari (personal en plantilla,
personal extern, etc.)
. Computar la jornada acumulada en hores diàries, setmanals, mensuals i anuals o
períodes determinats.
. Configuració i automatització de saldos horaris positius i negatius, bosses d’hores i
hores extres.
. Permetre la baixa d'un treballador i la posterior reincorporació, i que el programa no
reclami les fitxades entre la baixa i la nova alta, ja que treballador durant aquest
període no hi era.
. Registre de canvis i processos que permeti la traçabilitat en la validació
d’incidències i absències, modificacions de fitxades, assignació de permisos, etc.
. Realitzar accions massives sobre grups definits (per unitat orgànica, centres de
treball, perfils d’usuari, etc.) en relació a l’assignació de calendaris, permisos i
vacances, incidències, etc.
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. Poder establir i automatitzar un sistema d’avisos a l’usuari parametritzable en base
a criteris sobre el compliment de la jornada, els saldos d’hores o la gestió de
permisos, absències o incidències.
Millores addicionals en la configuració i parametrització del sistema
. Possibilitat de configurar nous llistats i parametrització del contingut.
. Possibilitat de personalitzar consultes i guardar-les.
. Incorporació d’avisos SMS o altres sistemes d’alertes via dispositius mòbils.
. Possibilitat d’un perfil d’administració per grups de treballadors, per exemple, policia
local, esports i altres.
4. REQUERIMENTS TECNOLÒGICS DEL PROGRAMARI
A efectes de que programari de gestió horària sigui compatible amb el software base
disponible a l’Ajuntament, els requeriments són els següents:
. El programari haurà de funcionar amb Windows i BD Microsoft SQL.
. La web haurà de funcionar amb tots els navegadors webs activats.
. L’App haurà de funcionar amb IOS i Android.
. El programari i les dades estaran hostatjats en els servidors municipals a efectes
de facilitar la integració amb la resta de dades i aplicacions del sistema.
. A efectes d’evitar entrar la informació en diferents programes i reduir l’esforç de
gestió i no tenir incoherències de dades, el programa haurà d’Inter operar amb
aplicacions ja existents, concretament en els punts següents:
- Haurà de disposar d’un sistema per incorporar automàticament i
massivament la informació que es disposa en l’actual aplicació de recursos humans i
nòmina (A3NOM).
- El sistema haurà de disposar d’opcions per incorporar automàticament
persones al sistema control horari, donar-les de baixa o canvis d’horaris.
- S’hauria de poder recollir automàticament informació de marcatges perquè
puguin ser tractats en altres aplicacions externes com el procediment d’hores extres.
- S’hauria de poder incloure un enllaç al portal del treballador per poder
navegar a l’aplicació de control horari.
- Disposar d’un sistema que permeti passar informació sobre baixes i altes
mèdiques procedents d’A3NOM.
Es disposarà de la seguretat adient per a les gestions telemàtiques, tant les referents
a la identificador del treballador com a les transaccions de dades.
Millores a valorar en l’àmbit tecnològic
. Es valorarà el sistema de seguretat de les transaccions telemàtiques, és a dir, la
tecnologia aplicada per registrar marcatges des d’internet i consultar informació.
. Formes d’integració de la identificació dels treballadors amb altres sistemes, taules
de bases de dades i altres.
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. Accedir a l’entorn de control horari des del portal del treballador municipal a través
d’enllaç i sense identificar-se de nou.

5. SERVEIS DE MANTENIMENT I SUPORT TÈCNIC
El servei de manteniment incorporarà les renovacions tecnològiques del programari i
el suport i resolució d’incidències.
5.1. Actualització del programari.
Les actualitzacions de les versions del programari, les durà a terme l’empresa
adjudicatària a través de connexions remotes al sistema.
L’ajuntament haurà de disposar de la informació sobre els canvis que s’incorporen a
cada versió.
5.2. Propostes de millora.
L’ajuntament podrà fer propostes de millora del programari a través dels canals de
comunicació establerts.
Sobre aquestes propostes, l’empresa adjudicatària haurà d’informar sobre la
viabilitat i el temps d’implantació.
5.3. Resolució d’incidències.
L’adjudicatari ha de disposar d’un servei de suport amb disponibilitat mínima de 8.00
a 18.00 hores els dies laborables, per tal d’atendre les incidències que poguessin
produir-se.
La interlocució amb el centre de suport de l’adjudicatari es portarà a terme des del
Departament d’Informàtica i pel Departament de Recursos Humans per als temes
funcionals.
Els canals de comunicació hauran de ser via telefònica, per correu electrònic i es
valorarà el fet de disposar d’una eina específica de gestió i seguiment de consultes i
incidències.
- Incidències crítiques:
o Temps de resposta màxima: 4 hores (imperatiu)
o Temps de resolució màxima: 8 hores (imperatiu)
- Incidències no crítiques:
o Temps de resposta màxima: 8 hores (imperatiu).
o Temps de resolució màxima: 3 dies hàbils (imperatiu).
Per tal de reduir al mínim l’impacte de les actuacions de manteniment sobre el
funcionament normal del servei, l’adjudicatari haurà de planificar i acordar amb el
Departament d’Informàtica les aturades del servei que hagin de programar-se.
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6. SERVEIS D’IMPLANTACIÓ
L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme el subministrament del programari així
com els serveis d’instal·lació i configuració en els sistemes informàtics municipals. A
més d’aquestes tasques bàsiques, els serveis d’implantació hauran d’incorporar els
aspectes següents:
6.1. Planificació i organització del servei.
L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar el personal necessari per a la
implantació del projecte. Els perfil dels tècnics haurà d’incloure coneixements i
experiència àmplia i provada en la implantació d’aquests serveis, preferiblement en
administració pública. L’alteració dels integrants de l’equip d’implantació haurà de
comunicar-se per escrit, i la proposta haurà de ser validada per l’ajuntament. L’oferta
haurà de detallar les fases d’implantació, les tasques a dur a terme i els recursos
assignats.
6.2. Formació i assistència en l’ús del programa
El calendari d’implantació haurà de preveure formació al personal municipal que porti
a terme la gestió del programa, tant a nivell tècnic com funcional. També s’haurà de
disposar d’un servei d’assistència en les fases inicials de la implantació, per a la
configuració i adaptacions inicials del programa a les particularitats de l’organització.
En aquesta sessió hi seran presents personal del Departament d’Informàtica i del
Departament de Recursos Humans.
Es requereix un mínim de 20 hores de formació.
6.3. Documentació del projecte.
Aquesta formació haurà de contemplar l’existència de material de suport i guies d’ús
adaptades a l’ajuntament, així com la possibilitat de programar sessions formatives
destinades al personal municipal que sense ser administrador, disposi d’un perfil
d’usuari que tingui encomanades funcions de control de presència o planificació de
calendaris i jornades, principalment comandaments intermitjos i personal amb
funcions de coordinació d’equips de treball.
També s’hauria de facilitar la documentació, en suport electrònic, sobre l’ús del
programari per a tot el personal de la organització.
6.4. Configuració dels terminals de marcatges.
L’empresa haurà de dur a terme el procés de configuració, integració i proves dels
terminals a cadascuna de les seus municipals. En cas que sigui necessari, haurà de
desenvolupar el programari necessari per a la captura de dades dels terminals.
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6.5. Migració de dades de personal procedents de l’aplicació actual.
L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme les tasques de migració de dades del
personal i de la estructura organitzativa.
6.6. Calendari d’implantació.
L’oferta hauria d’incloure un detall del calendari d’implantació. El temps màxim per a
la implantació del projecte serà de 4 mesos a partir de la data de formalització del
contracte.
Millores en la implantació del sistema
. Migració de dades de l’organigrama des del sistema actual.
. En el cas que l’ús inicial del programari no sigui coincident amb l’inici d’any, s’haurà
de preveure la migració de les dades de control horari de l’any en curs a efectes de
poder disposar de la informació anual.
. Hores addicionals de formació.
. Reducció del temps d’implantació.
. Suport en l’elaboració de calendaris anuals.
. Integració de l’aplicació amb els terminals existents.
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PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE
DE SUBMINISTRAMENT DE PROGRAMA INFORMÀTIC DE CONTROL DE
PRESÈNCIA, AMB PORTAL DE L’EMPLEAT I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT EN EL DECURS DE LA VIGÈNCIA DEL
CONTRACTE
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte de la licitació és la contractació del subministrament de programari de
control horari, amb serveis d'implantació i manteniment, d’acord amb el Plec de
prescripcions tècniques.
L’objecte del contracte és l’adquisició d’un sistema pel control horari, de tot el
personal de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, que inclogui el programari amb les
opcions necessàries per enregistrar els marcatges i incidències, gestionar calendaris
i consultar l’acompliment de la jornada laboral.
1.2 Lot únic.
No es considera convenient ni oportú la divisió en lots de l’objecte del contracte, pels
motius següents:
L’objecte del contracte es troba configurat per una única prestació que requereix per
a la seva execució d’un únic perfil professional. Amb això, la divisió en lots dificultaria
la correcte execució de l’objecte del contracte, des del punt de vista tècnic.
Alhora, es dóna compliment als principis inspiradors de la contractació administrativa
d’igualtat i no discriminació i lliure competència, afavorint la participació de les petites
i mitjanes empreses, sense necessitat de dividir en lots el projecte i el contracte.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) és 72268000-1 Serveis de subministres de software i
48450000-7 Paquets de software de comptabilització del temps o recursos humans.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
La gestió del temps de treball té una doble vessant, organitzativa com a instrument
d’organització dels serveis que es presten, i també, com a element essencial de la
relació laboral, atès que la retribució d’un empleat obeeix al compliment d’aquesta
prestació durant un determinat nombre d’hores. Per tant, la gestió i organització del
temps de treball constitueix un punt essencial en la gestió del personal per les
afectacions que se’n deriven a nivell econòmic, legal o organitzacional, motiu pel
qual cal mantenir aquest sistema permanentment actualitzat per adaptar-lo als
canvis.
En els darrers anys, l’administració pública ha hagut d’iniciar un profund procés de
transformació i adaptació en àmbits tan diferents com els marcs reguladors de molts
sectors i de la pròpia administració, les noves tecnologies o els valors socials. Això
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comporta que, en primer lloc, els canvis en l’administració pública han suposat un
increment i diversificació dels serveis al ciutadà que deriven en gestionar una major
diversitat de personal, i amb això, de situacions laborals, horaris, un major índex de
rotació, etc.
Les millores en les noves tecnologies també han permès introduir canvis i flexibilitzar
la forma de prestació dels serveis, i socialment, cada vegada hi ha major demanda
de mesures de conciliació personal, familiar i laboral, orientades a augmentar el
benestar del personal i la seva productivitat. Aquest fet també comporta un augment
en les possibilitats de gestió del temps de treball (flexibilitat, disponibilitats,
teletreball, etc.), però també major rapidesa en els temps de resposta en les
gestions.
D’altra banda, les millores tecnològiques també permeten disposar d’entorns digitals
més fàcils de gestionar i utilitzar pels usuaris, oferint majors funcionalitats però
també reduint el nombre d’incidències d’ús, que en el cas de la gestió d’absències i
horaris, constitueix un volum important de tasques.
Així, la gestió pública requereix, cada vegada més, disposar d’eines que permetin
una gestió àgil, però també disposar d’informació i dades per tal de poder realitzar
una valoració adequada del servei que s’està oferint. Aquesta gestió àgil i una part
de la feina d’anàlisi també implica una aproximació de la gestió de determinats
aspectes del temps de treball a les àrees de gestió, especialment aquelles amb
especificitats pròpies (quadrants horaris, jornades irregulars, permutes, etc.) com
són el cos de Policia Local, els serveis finalistes d’atenció al ciutadà, els
equipaments socioculturals i esportius, etc.
La necessitat d’eficiència de totes aquestes gestions, per tant, fa indispensable
comptar amb una eina de gestió adaptada a les particularitats de l’administració
pública, que permeti una descentralització de tasques coordinada, comunicació
constant entre els serveis, traçabilitat de les accions, la integració de dades amb
altres sistemes de gestió, així com una millora en els temps de gestió i en la facilitat
d’ús per als usuaris.
L’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris i suficients per a dur a terme
l’objecte del contracte.
Per a la satisfacció d’aquestes necessitats el contracte mixt de subministrament i
serveis és l’idoni, de conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de
novembre LCSP.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
Determinació del preu: El preu es determina a tant alçat.
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El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’impost sobre el valor afegit (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.
Valor estimat del contracte: 12.100,00 euros IVA exclòs.
Pressupost base de licitació:
1. El pressupost base de licitació, es fixa en la quantitat de 12.100,00 euros IVA
exclòs, per a l’execució de la totalitat del contracte. D’aquest import 10.000,00
corresponen al subministrament i posada en marxa del programa informàtic i
2.100,00 al manteniment. Les ofertes que presentin els licitadors no podran superar
aquestes quantitats.
2. S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors està inclòs, a més del
preu del contracte, l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual
serà repercutit com a partida independent.
3. El límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació és de 14.641,00 euros.
Consignació pressupostària:
1. La despesa corresponent al present contracte anirà a càrrec de les partides que a
continuació es detallen per a cada un dels exercicis pressupostaris:
Exercici

Aplicació
pressupostària

Import sense
IVA

IVA

Import amb
IVA

2021

10.920.64100

10.000,00 €

21%

12.000,00 €

2022

10.920.22712

700,00 €

21%

847,00 €

2023

10.920.22712

700,00 €

21%

847,00 €

2024

10.920.22712

700,00 €

21%

847,00 €

TOTAL

12.100,00 €

14.641,00 €

2. S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte. Les partides pressupostàries a les quals s’imputa
aquest crèdit són la 10.920.64100 i 10.920.22712.
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3. Per tractar-se d’un contracte plurianual, l’adjudicació estarà sotmesa a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades d’aquest contracte en els exercicis següents.
CLÀUSULA 4. Termini de durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys a partir de l’endemà de la signatura del
contracte amb possibilitat d’una pròrroga expressa de dos anys.
El termini d’implantació del programa és de 4 mesos des de la signatura del
contracte (clàusula 6 del PPTP).
CLÀUSULA 5. Règim jurídic del contracte
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria
de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
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 (d’ara endavant
LCSP).
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 desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009), en tot allò que no s’oposi ni contradigui el disposat en la LCSP.
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, (d’ara endavant, RGLCAP), en
tot allò que no s’oposi ni contradigui el disposat en la LCSP.
Supletòriament, al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució del contracte, no eximeix
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
CLÀUSULA 6. Admissió de variants
No es preveuen variants.
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CLÀUSULA 7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
1. L'expedient de contractació serà el de tramitació ordinària i el procediment
d'adjudicació serà l'obert simplificat, en el qual es té en compte, com a criteris de
valoració, a més del preu, d'altres, als efectes de determinar l'oferta, en conjunt, més
avantatjosa.
2. Els criteris de valoració que serviran de base per a l'adjudicació del contracte són
els fixats a la clàusula 14 apartat 1 d’aquest plec.
3. S’exigeix la presentació d’ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital.
CLÀUSULA 8. Mitjans de comunicació electrònics
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-ne el
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant
els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
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 servei de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 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 el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s
electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest
efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
(El servei e-NOTUM permet que l’òrgan gestor estableixi que l’accés a les
notificacions es pugui dur a terme, a més de amb certificat digital, a partir de la
generació d’una contrasenya d’un sol ús).
Es poden consultar les condicions de prestació del servei de notificacions i
comunicacions electròniques e-NOTUM de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, així
com l’enllaç de la seu electrònica per accedir a les notificacions o comunicacions a la
següent adreça:
https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=830200000&codiDepart
ament=830200000
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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 del 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.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça
web del Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilanovadelcami
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest
tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i
la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació
relativa tant a la licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en
l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i
disposar del certificat digital requerit.
Les empreses licitadores tenen a la seva disposició dins de la Plataforma de Serveis
de Contractació pública un espai de suport amb material didàctic i informació de cara
a presentar ofertes mitjançant sobre digital, a la següent
adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per
a la signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del
Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança,
esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura
electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
Tal com estableix l’article 22 d’aquesta mateix Reglament, la Comissió posa a
disposició del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de
confiança de cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació
qualificats a admetre.
Llista de confiança dels diferents Estat membre de la Unió Europea:
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml
Portal del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital amb la informació relativa a
les llistes de confiança i serveis de certificació qualificats a admetre, d’acord amb
l’establert a l’article 22 d’aquest mateix reglament:
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/eses/servicios/firmaelectronica/pagin
as/prestadores.aspx
Eina de consulta dels prestadors de serveis electrònics de confiança de l’estat
espanyol:
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/
CLÀUSULA 9. Aptitud per contractar
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:

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMÍ. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP;
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en 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 en la clàusula 10 d’aquest
plec;
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.
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’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar
un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General
de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord
sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que
es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o
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superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa
referència l’article 80 de la LCSP.
3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte i
abans de la seva formalització. 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 10. Solvència de les empreses licitadores
1. Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència
que es detallen tot seguit.
Solvència econòmica i financera
S'haurà d’acreditar per algun dels mitjans següents:
a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de
negoci en l’àmbit al qual es refereix el contracte, en els últim tres anys disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari, haurà de
ser, almenys, una vegada el valor estimat del contracte o el valor anual mig si aquest
és inferior.
El volum anual de negocis del licitador s’haurà d’acreditar mitjançant les seves
comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre
Oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant
els tres últims anys de l’IRPF acompanyant els Resums Anuals d’IVA (model 390) i
el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d’aquest anys
(art.87.1.a) i 3.a) LCSP).
b) Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil igual o
superior a 300.000 € per sinistre i any, a més d’aportar el compromís de la seva
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota
l’execució del contracte. Aquest requisit s’entendrà acomplert pel licitador quan
inclogui en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar
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adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que haurà de ser complert dins
del termini de deu dies hàbils referit en l’article 150.2 de la LCSP. L’acreditació serà
a través d’un certificat expedit per l’assegurador, on constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança i, a través del document de
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els
cassos en què procedeixi. (article 87.1.b) i 3.b) LCSP).
Solvència tècnica professional
S’haurà d’acreditar de la manera següent:
L’experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa que l’objecte
del contracte (art.90.1.a) LCSP).
L’experiència s’haurà d’acreditar mitjançant la relació dels treballs efectuats pel
licitador dins els últims tres anys, del mateix tipus o naturalesa que l’objecte del
contracte.
S’haurà d’avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en relació als
serveis més importants, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest i a falta de
certificat d’aquest, mitjançant una declaració del licitador, acompanyada de
document original signat electrònicament o còpia autentica del document emes o
còpia escanejada signada per licitador que acrediti de manera fefaent les dades
indicades en la relació responsable.
Tant en la relació com en els certificats a presentar, cal indicar objecte, import,
dates, lloc d’execució i destinatari públic o privat.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució ha de
ser igual o superior al 100% del valor estimat del contracte o el valor anual mig si
aquest és inferior.
De conformitat amb l'article 88.2 de la LCSP, en cas que el contractista sigui una
empresa de nova creació (entenent que tingui una antiguitat inferior a cinc anys), la
solvència tècnica s'haurà d'acreditar per un o varis dels mitjans previstos en les
lletres b) a f) de l'article 88.1 de la LCSP.
2. 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
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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.
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de
solvència econòmica i financera, es determina la responsabilitat solidària de
l’empresa adjudicatària i de l’empresa/es en relació a les quals s’hagi recorregut a la
seva solvència econòmic financera.
Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació
als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
3. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència exigida en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la unió
empresarial, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA 11. Presentació de documentació i de proposicions
1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les
seves ofertes en un sobre únic, en el termini màxim de 15 dies naturals, a comptar
de l’endemà de la data de la publicació d’anunci en el Perfil del Contractant,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vilanovadelcami
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest
formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes
que les que designin en el model de Declaració responsable per a rebre els avisos
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de notificacions i comunicacions mitjançant el servei e-NOTUM. notificacions i
comunicacions mitjançant el servei e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu i únic de
què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic (PDF) en el sobre corresponent. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació en cas que hi hagi més d’un sobre (pel sobre 1
documentació administrativa no es requereix paraula clau, atès que la documentació
no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament
de les ofertes, la documentació.
Així mateix, els documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la
mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
(Aquesta “Caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i o garantia de
no accessibilitat establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP) que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució
de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24
hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han
d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través
de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al
contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de
la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula
clau.
Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui
necessari. Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A
partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública (Perfil del Contractant) l’esmena corresponent; i,
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin
activat oferta.
2. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes fins 24 hores de l’últim dia de
licitació, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament
dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa
en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que
s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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3. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats
per un virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament de Vilanova del Camí. Així,
és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat
d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès,
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores hauran de tenir disponible i accessible una còpia de
seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, per tal
que la Mesa de Contractació, en cas de necessitat, pugui accedir al contingut dels
documents que estiguin malmesos i faci la seva valoració en el moment de
l’obertura.
Sí es requereix la còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en
suport físic electrònic a un licitador, i aquest no la posa a disposició de la Mesa de
Contractació en el mateix acte d’obertura, restarà exclòs de la licitació. En aquest
sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix,
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver
enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat
tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/e
ines.xhtml
D’altra banda, l’eina Sobre Digital permet adjuntar tots els formats de fitxers, sempre
i quan aquests no superin un límit de 25 MB per fitxer.
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D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
4. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la
resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler
d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran
públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament DE VILANOVA DEL CAMI:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vilanova/customProf

5. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així
com del projecte tècnic, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació
per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
6. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió
de cap de les propostes que hagi subscrit.
7. Contingut del sobre:
CONTINGUT DEL “SOBRE ÚNIC”

El Sobre ha de contenir la documentació següent:
Documentació administrativa i documentació dels criteris avaluables de forma
automàtica
Contindrà
- Documentació administrativa:
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La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com annex 1
al present plec.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, sens perjudici de la documentació a presentar pel
licitador que resulti proposat com adjudicatari.
- Documentació dels criteris avaluables de forma automàtica:
D’acord amb el model que consta a l’annex 2.
Les proposicions dels interessats s’ajustaran al previst al present Plec i la seva
presentació suposa l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat de les
seves clàusules, sense cap excepció o reserva, i la declaració de què es reuneixen
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració.
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest
caràcter fins el moment de la licitació pública.
Cada licitador només podrà presentar una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
cap de les propostes subscrites pel licitador.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anar degudament signada pel licitador i ser original o degudament
autenticada.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat
de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els
documents que la composen.
(D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,
és suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el
Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
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transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE).
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de
constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de
totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta
ha de ser la persona o una de les persones signants del model de Declaració.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual
s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que conté informació confidencial, si
conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre, es
poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o
comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones
pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest
procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el model de
Declaració.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de
confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir
sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de
l’empresa o les empreses licitadores afectades.
CLÀUSULA 12. Mesa de contractació i procediment d’obertura
1. La Mesa de Contractació estarà constituïda pel president/a i vocals que seran
designats per resolució de l’alcaldia.
Secretària de la mesa: Personal adscrit al Servei de Contractació i Compres.
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2. Podran assistir a la Mesa, amb veu però sense vot, personal tècnic i/o jurídic, als
efectes d’assessorar a la Mesa de contractació.
3. Es designen com a custodis, que són les persones que permeten l’obertura dels
sobres un cop apliquen les seves credencials accedint a l’eina en l’interval de temps
que s’hagi definit prèviament, la Interventora Municipal, la Secretària de la mesa de
Contractació i a la Tècnica d’Administració General.
4. Procediment d’obertura, qualificació i valoració de documents:
4.1. La Mesa de contractació, 24 hores després de finalitzar el termini de presentació
d’ofertes, en acte no públic, procedirà a l’obertura del Sobre digital i qualificarà la
documentació continguda en el mateix.
En el cas que no s’hagi d’esmenar cap defecte en la documentació administrativa, la
Mesa qualificarà la documentació dels criteris avaluables de forma automàtica.
En cas d’observar defectes esmenables en la documentació administrativa, ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de
tres dies. Si no es presenta la documentació d'esmena requerida, la proposició serà
rebutjada.
Transcorregut el termini, la Mesa, en acte públic, valorarà si la documentació
administrativa ha estat esmenada i determinarà les licitadores admeses i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió, seguidament procedirà a
la qualificació de la documentació dels criteris avaluables de forma automàtica.
En el supòsit que la valoració de l’oferta econòmica i els criteris d’adjudicació
objectius no requereixin el suport d’informe o informes, la valoració es durà a terme
en el mateix acte, determinant les puntuacions totals i la proposta de classificació,
per ordre decreixent dels diferents licitadors admesos. En cas contrari, es convocarà
una nova reunió de la Mesa, als efectes de la valoració de les propostes, a la vista
de l’informe o informes emesos, en el dia, hora i lloc que es publiqui en el Perfil del
Contractant, en acte públic.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
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afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
Atès que, en data 9.09.2018 va entrar en vigor l’apartat 4 a) de l’article 159 de la
LCSP on es preveu que tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a
través d'aquest procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre oficial
de licitadors i empreses classificades del Sector Públic, o quan procedeixi de
conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 96 en el Registre Oficial de la
corresponent comunitat autònoma, en la data final de presentació d'ofertes sempre
que no es vegi limitada la concurrència.
Atès que, en aquest cas el poc volum econòmic i la naturalesa del contracte
disposen un contracte accessible sobretot a les petites i mitjanes empreses;
l’exigència, en exclusiva d’estar inscrit en el RELI o ROLECE o ALTRES
REGISTRES OFICIALS, suposa una limitació de la competència, ja que la majoria
de les empreses que es podrien presentar encara no es troben inscrites en el RELI o
ROLECE o ALTRES REGISTRES OFICIALS.
- Documentació corresponent acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat
d’obrar, d’acord amb les previsions de la clàusula 9 d’aquest plec: Escriptura de
constitució i en el seu cas de modificació, inscrites en el Registre Mercantil, quan
aquest registre sigui legalment exigible. Si no ho fos, escriptura o document de
constitució, estatuts o acta fundacional en què constin les normes per les que es
regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes i Declaració responsable: Poder per comparèixer i signar
proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del
passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan administratiu competent.
Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: Ser escriptura pública, ser
còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o
del certificat de classificació corresponent (en el seu cas), segons la clàusula 10
d’aquest plec.
- En cas de UTE, cal presentar aquesta la documentació indicada, per part de tots
els membres d’aquesta.
- En cas d’haver recorregut a mitjans d’altres empreses, també cal presentar tota la
documentació indicada, en relació a aquestes empreses.
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Alhora, cal aportar document de compromís de l’empresa o empreses que posin a
disposició del licitador els seus mitjans perquè aquest els aporti en l’execució del
contracte; compromís signat pel legal representat de l’empresa.
- En el supòsit d’empreses inscrites en el RELI o ROLECE o Base de dades nacional
d’un Estat Membre de la Unió Europea d’accés gratuït, només caldrà aportar aquella
documentació que no consti en el Registre o constant, no sigui vigent.
- La certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions tributàries
i amb la seguretat social serà aportada d’ofici per l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
Igualment succeirà amb la certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les
obligacions Tributàries amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
4.3. Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de
comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini
màxim de 3 dies hàbils, a comptar del requeriment d’esmena.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 8 d’aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués
constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar
per la causa prevista en l’article 71.2.a) de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la
Declaració Responsable 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.
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4.4. Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de
conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies
naturals, sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les
ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 8 d’aquest plec.
4.5. Els terminis referits en aquesta clàusula, s’entendran naturals, a excepció
d’aquells en relació als quals es digui expressament que són hàbils. Cas que el dia
d’obertura dels sobres de les ofertes coincidís en dia inhàbil, l’obertura tindrà lloc el
següent dia hàbil.
CLÀUSULA 13. Preferència en l’adjudicació
S’estableixen els criteris d’adjudicació específics per al desempat de les ofertes, per
ordre de preferència, següents:
1r. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir
relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els
imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat
en la seva plantilla.
2n. La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007,
de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
3r. Major percentatge de treballadors en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses, donant preferència, en cas d’igualtat, el major nombre
de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
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4t. Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
5è. Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
6è. Sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi permès el desempat.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat, en el moment en què es produeixi l’empat.
CLÀUSULA 14. Criteris d’adjudicació
1. Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris
d’adjudicació sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat
preu. La distribució dels criteris és la següent:
- Criteris avaluables de manera automàtica:
PUNTUACIÓ MÀXIMA

100 %
100 PUNTS

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris
d’adjudicació, s’aplicaran els criteris de desempat fixats en la clàusula 13 del present
plec.
En tot cas, l’Ajuntament de Vilanova del Camí es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a l’oferta de l’empresa licitadora que reuneixi, al seu entendre, les
condicions més avantatjoses en relació qualitat - preu d’acord amb els criteris
assenyalats o a declarar desert el contracte en els termes del que disposa l’article
150.3 LCSP.
Criteris avaluables de manera automàtica:
1.- Pel preu ofert: fins a 75 punts.
Per obtenir les puntuacions en aquest apartat s’assignarà la puntuació màxima a
l’oferta mes avantatjosa, és a dir, a la que proposi la baixa màxima respecte al preu
de licitació, mentre que la resta d’ofertes es puntuaran d’acord a la següent fórmula
matemàtica:
P (punts) =

Preu oferta més baixa x 75
Preu de l’oferta que es valora

2.- Millores en els següents apartats, relacionades en el PPTP: fins a 25 punts
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2.1.- Enregistrament de marcatges d’entrades, sortides i incidències: 1,5 punts
- Possibilitat de validació jeràrquica multinivell dels marcatges introduïts en funció de
paràmetres preestablerts (franja horària, festiu, etc.)
2.2.- Gestió de permisos i vacances: 1,5 punts
- Preveure en els permisos algun camp per a observacions
2.3.- Tractament de les interrupcions de jornada laboral i incidències: 2,5 punts
- Configuració d’incidències d’absència per dies, és a dir, incidències que no tenen
una hora d’inici i final si no que ocupen tota la jornada. (1,25 punts)
- Parametrització de les incidències per grups, retribuïdes/no retribuïdes, temps de
treball efectiu/temps de treball no efectiu, en creació d’hores a recuperar / no
recuperar, amb limitació a perfil d’usuari, amb limitació a grups d’usuari, amb
limitació per períodes determinats, interrupcions de la jornada durada mínima i
màxima, amb limitació d’ús a dies laborables o tipologies de dies no laborables.
(1,25 punt)
2.4.- Consulta d’informació per part del propi treballador: 2,5 punts
- A partir de la informació consultada, poder generar arxius en format CSV o Excel
de les consultes principals. (1,25 punts)
- Enviar i rebre missatges i comunicacions. (1,25 punts)
2.5.- Consulta d’informació i validacions per part dels responsables dels serveis: 2
punts
- A partir de la informació consultada, poder generar arxius en format CSV o Excel
de les consultes principals. (1 punt)
- Disposar d’un sistema d’enviament de missatges i alertes. (1 punt)
2.6.- Consulta i anàlisi d’informació per part del Departament de Recursos Humans:
2 punts
- Disponibilitat d’eines de gestió de la qualitat que permetin l’elaboració
d’estadístiques i indicadors de temps de treball i d’absentisme, l’elaboració i
generació automàtica d’informes. (1 punt)
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- Poder exportar a formats Excel o CSV les dades procedents de les consultes. (1
punt)
2.7.- Altres aspectes relacionats amb l’administració del sistema de control horari: 4
punts
- Possibilitat de configurar nous llistats i parametrització del contingut. (1 punt)
- Possibilitat de personalitzar consultes i guardar-les. (1 punt)
- Incorporació d’avisos SMS o altres sistemes d’alertes via dispositius mòbils. (1
punt)
- Possibilitat d’un perfil d’administració per grups de treballadors, per exemple,
policia local, esports i altres. (1 punt)
2.8.- Requeriments tecnològics del programari: 3 punts
- Sistema de seguretat de les transaccions telemàtiques, és a dir, la tecnologia
aplicada per registrar marcatges des d’internet i consultar informació. (1 punt)
- Integració de la identificació dels treballadors amb altres sistemes, taules de bases
de dades i altres. (1 punt)
- Accedir a l’entorn de control horari des del portal del treballador municipal a través
d’enllaç i sense identificar-se de nou. (1 punt)
2.9.- Serveis d’Implantació: 6 punts
- Migració de dades de l’organigrama des del sistema actual. (1 punt)
- En el cas que l’ús inicial del programari no sigui coincident amb l’inici d’any, s’haurà
de preveure la migració de les dades de control horari de l’any en curs a efectes de
poder disposar de la informació anual. (1 punt)
- Hores addicionals de formació. (1 punt)
- Reducció del temps d’implantació. (1 punt)
- Suport en l’elaboració de calendaris anuals. (1 punt)
- Integració de l’aplicació amb els terminals existents. (1 punt)
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2. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius següents:
a) Quan hi hagi una sola oferta i aquesta sigui inferior al pressupost base de licitació
en més d’un 25%
b) Quan hi hagi dues empreses licitadores, es considerarà desproporcionada o
temerària la que la seva oferta sigui més barata que l’altra en més d’un 20%.
c) Quan hi hagi tres empreses licitadores, es consideraran desproporcionades o
temeràries les que la seva oferta sigui més barata que la mitjana aritmètica de les
ofertes en més d’un 10%. No obstant, s’exclourà per al còmput de la mitjana l’oferta
de quantia més elevada quan aquesta sigui superior a la mitjana aritmètica de les
ofertes en més d’un 10%. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a un 25%
d) Quan hi hagi més de tres ofertes, es consideraran desproporcionades o
temeràries les que la seva oferta sigui més barata que la mitjana aritmètica de les
ofertes en més d’un 10%. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin
superiors a l’esmentada mitjana en més del 10%, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el
nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja aritmètica es calcularà
sobre les tres ofertes de menor quantia.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que
l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament
el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del
qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a
l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un
termini de 8 dies hàbils, per presentar la informació i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, d’acord amb la clàusula 8 d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
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contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser acomplerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig
de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, i proposta de la
Mesa de Contractació, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la
seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica,
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
CLÀUSULA 15. Garantia definitiva
1. De conformitat amb el que disposa l’article 107 de la LCSP, la quantia de la
garantia definitiva serà l’equivalent al 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l'Impost
sobre el Valor Afegit.
2. Aquesta garantia és retornarà, una vegada que hagi transcorregut el termini de
garantia que s’estableix en aquest plec i s’hagi acomplert satisfactòriament el
contracte o en el cas de resolució del contracte, sense culpa del contractista, de
conformitat amb l’article 111 de la LCSP.
3. En el supòsit que la garantia definitiva es presenti en forma d’aval bancari, caldrà
que les signatures dels avalistas estiguin intervingudes per fedetari públic.
CLÀUSULA 16. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per
raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
En ambdós supòsits, es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut.
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La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el Perfil del Contractant.
CLÀUSULA 17. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 12 apartat 4.2,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa
millor classificada i que hagi aportat tota la documentació requerida, dins del termini
de 5 dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
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, en el seu cas,
conforme aquest procediment ha quedat desert, es publicarà en el Perfil del
Contractant.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 8
d’aquest plec, i es publicarà en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vilanova
del Camí.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi
informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar
les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així
mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
CLÀUSULA 18. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses
licitadores a què es refereix la clàusula anterior.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, 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 a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article
71.2 b de la LCSP.
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i
perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
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 12 apartat 4.2, essent aplicables els
terminis previstos en els apartats anteriors.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor i
abans de la seva formalització, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal
(UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies, després del seu perfeccionament, en el Perfil del
Contractant.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les
quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si
s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus,
l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades,
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
El contractista, abans de la formalització del contracte, si és que no ho ha fet amb
anterioritat, haurà de presentar còpia de la seva pòlissa de responsabilitat civil, amb
un risc assegurat per un import mínim de 1.200.000 € per sinistre i any, i com a
mínim de 300.000 € per víctima. Per causes justificades, l’òrgan competent podrà
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prorrogar el termini per presentar la pòlissa de responsabilitat civil. Si transcorregut
el termini no es presenta, serà causa de resolució del contracte.
III. DISPOSICIONS SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA 19. Condicions especials d’execució
No se n’estableixen.
CLÀUSULA 20. Execució i supervisió
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o
empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la
clàusula 23 d’aquest plec.
CLÀUSULA 21. Programa de treball
No s’exigeix.
CLÀUSULA 22. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorregués 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 la resolució del contracte amb pèrdua
de la garantia, cas d’existir, o per la imposició de les penalitats, en la forma i
condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP, segons el següent:
Imposar una penalitat diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 € del preu
del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin un múltiple del 5% del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la
resolució del contracte o acordar la continuació de la seva execució, amb imposició
de més penalitats.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, els terminis d’execució
de les prestacions definides en el contracte.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
2. Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no
imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini
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inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys
que el contractista en demani un altre de més curt.
En l’esmentat expedient es donarà audiència al contractista, es practicarà la
informació i prova necessària a la justificació dels fets i s’observaran les garanties
jurídic administratives prescrites en la normativa reguladora.
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, quan
no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys
causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i
perjudicis.
CLÀUSULA 23. Persona responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del
contracte, es designarà una 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 correcta realització 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 és produït per motius
imputables al contractista.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb les seves clàusules i les dels
plecs de condicions.
De conformitat amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, es designa com a responsable d'aquest contracte la Cap del servei
de Sanitat i Salut Pública.
CLÀUSULA 24. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran
mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions
descrites en l’article 97 del RGLCAP.
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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 25. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució
del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no
vinculant.
IV. DISPOSICIONS SOBRE DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
CLÀUSULA 26. Abonaments a l’empresa contractista
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i
les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i
han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del
Registre Comptable de Factures al Sector públic.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Ajuntament de Vilanova de Camí.
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents:
a) Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública en
aquest Ajuntament: Departament de comptabilitat ubicat a les oficines de la
Intervenció municipal.
b) Òrgan de contractació: Alcaldessa
c) Destinatari de la factura: Departament de RRHH
d) Codi DIR3:
Òrgan Gestor L01083020
Oficina Comptable L01083020
Unitat Tramitadora L01083020
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Aquests codis DIR3, així com la informació relativa a la prestació del servei e.FACT
de l’Ajuntament de Vilanova del Camí poden consultar-se a l’apartat específic de
facturació electrònica de la web municipal https://www.vilanovadelcami.cat.
El seguiment de l’estat de les factures es podrà realitzar des de la plataforma
comptable del licitador, en cas que estigui integrada amb el servei e-FACT de
l’Ajuntament de Vilanova del Camí o bé mitjançant la recepció de correus electrònics
que seran enviats des del servei e-FACT de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, que
informaran dels diferents estats comptables de la factura.
També, accedint al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament
de Vilanova del Camí (https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=175) es pot realitzar la
consulta de l’estat de la factura emplenant les dades de la factura presentada en el
formulari de consulta, a partir de l’endemà del registre de la factura.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials.
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la
necessària per a executar els serveis en el termini o terminis contractuals.
Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del
què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la
consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
CLÀUSULA 27. 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 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.
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CLÀUSULA 28. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada, en l’execució del contracte al compliment de
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
l’Estat.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social
de persones amb discapacitat i fiscals.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors,
de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga, a aplicar en executar les prestacions pròpies del
servei, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Ajuntament de Vilanova del Camí, derivades de l’execució de l’objecte d’aquest
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució de les prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys,
en català. Específicament, en cas de projecte, l’empresa contractista ha de redactar
en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i
documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui
com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del clausulat
específic del plec de prescripcions tècniques.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries
per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques
d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
e) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
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drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
f) El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la
que tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà
durant un termini de cinc anys, des del coneixement d’aquesta informació.
CLÀUSULA 29. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP,
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
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.
Així mateix, l’òrgan de contractació 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.
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 en l’article 191 de la LCSP.
CLÀUSULA 30. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, i de conformitat amb
el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
El procediment serà el regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
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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, IVA exclòs. En aquest cas, la
modificació s’acordarà per 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 en l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula 18 d’aquest plec.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el Perfil del Contractant.
CLÀUSULA 31. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista
opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu
superior a 4 mesos, comunicant-ho 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’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en
què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
V.
DISPOSICIONS
RELATIVES
A
LA
SUCCESSIÓ,
SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

CESSIÓ,

CLÀUSULA 32. Successió i Cessió del contracte
Successió en la persona del contractista:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que
quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
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En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida
en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni,
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució
del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància
que s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna
o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
Integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la
capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva, cas d’existir, es
pot renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que
subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot
cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda
la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es
resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de
l’empresa contractista.
Cessió del contracte:
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte
ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci
administratiu.
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b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista
en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa
en una causa de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa cedent i l’empresa cessionària, en
escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
CLÀUSULA 33. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el següent:
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva 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.
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.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP, no essent d’aplicació la
disposició addicional 51 de la LCSP.
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La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en 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 imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte.
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a 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. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
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.
En cap cas l’empresa o les 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
previstes en l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar, a qui exerceix la representació de les persones
treballadores, de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
CLÀUSULA 34. Revisió de preus
No es preveu revisió de preus atès que no es preveu cap inversió que requereixi un
període de recuperació igual o superior a 5 anys.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
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CLÀUSULA 35. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si
s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjarla de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si
s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
CLÀUSULA 36. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
La garantia no serà retornada fins que s'hagi produït el venciment del termini de
garantia i complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució
d'aquest sense culpa del contractista. Si s’acredita l’existència de vicis o defectes en
els treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert, per l’empresa contractista, les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix
l’article 111 de la LCSP (en els casos en que s’hagi dipositat).
El termini de garantia és de 6 mesos i començarà a computar a partir de la recepció
del servei.
CLÀUSULA 37. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 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 sis
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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 en l’article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió
de l’IVA.
- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a
quatre mesos, a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per 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 treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l’execució del contracte.
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.
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE
NUL·LITAT CONTRACTUAL
CLÀUSULA 38. Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu
ordinari 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’1d’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.
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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
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 39. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de
la LCSP.
CLÀUSULA 40. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de
les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació,
els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

DILIGÈNCIA. Per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per Resolució de
l’Alcaldia número 2021-1889 de data 30/11/2021. En dono fe.
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