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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DE l’APLICATIU INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE
SOL·LICITUDS iSOLVER

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
A. Descripció de l’objecte del contracte
A.1 Necessitat de la contractació:
L’Àrea de Serveis Informàtics i Sistemes de la Xarxa Local de Municipis Gironins
de la Diputació de Girona (XALOC) i el Servei d’Assistència Comptable als
ajuntaments (SAF) de l’organisme utilitzen un programari de gestió interna de
tiquets o sol·licituds de servei anomenat iSolver, que és propietat de l’Empresa
Horizoon Software SL.
A.2 Objecte del contracte:
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de manteniment de
l’aplicatiu informàtic de gestió de sol·licituds de servei iSolver, d’acord amb allò
que estableix el plec de condicions tècniques regulador de la contractació i
l’informe de necessitat de la contractació.
A.3 Codi d’expedient: 2019/357
A.4 Codi CPV: 72267000-4 “Serveis de manteniment i reparació de software”
A.5 Codi CPA: no s’escau
A.6 Lots: no hi ha divisió per lots
La naturalesa de la prestació objecte d’aquest servei no permet la divisió de
l’objecte del contracte en lots, ja que es contempla la contractació del servei de
manteniment amb l’empresa titular dels drets de l’aplicació, l’única empresa que
pot prestar aquest servei.
B. Duració del contracte
B.1 Termini de durada del contracte: el termini de durada d’aquest contracte és
d’un any, a comptar des del dia 1 de juliol de 2019.
SÍ
NO
B.2 S’admet pròrroga:
Durada de la possible pròrroga: aquest contracte es podrà prorrogar de forma
anual, fins a un màxim de tres pròrrogues.
C. Dades econòmiques
C.1 Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
El Sistema per a la determinació del preu del contracte s’ha realitzat tenint en
compte els preus de mercat en el moment de la licitació.
_Preu anual del servei de manteniment de l’aplicatiu informàtic de gestió de
sol·licituds iSolver: 1.340,00 euros més IVA.
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C.2 Valor estimat del contracte: 5.360,00 euros, d’acord amb el següent
desglossament:
Concepte
Import (s/IVA)
Durada inicial contracte: (1 any)
Pròrroga: (3 anys)
Modificació:
Total:

1.340,00
4.020,00
5.360,00

Valor estimat del contracte, a efectes d’allò que disposa l’article 101 i concordants
de la LCSP, tenint en compte la durada del contracte.
C.3 Pressupost de licitació: 1.340,00 euros, més 281,40 euros en concepte d’IVA,
totalitzant 1.621,40 euros.
El pressupost de licitació és el preu màxim del contracte, que podrà ser millorat
pel licitador a la baixa, oferint una rebaixa en el preu anual de manteniment de
l’aplicació.
C.4 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 aquests plecs que s’han de
complir durant l’execució del contracte.
C.5 L’adjudicació d’aquest contracte compleix allò que està establert en l’apartat
tercer de la disposició addicional 3a de la LCSP i en l’article 7.3 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, atès
que la seva adjudicació no té repercussions en l’estabilitat pressupostària, perquè
no suposa despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrents ni en
els futurs, i tampoc té repercussions en la sostenibilitat financera, perquè està
finançat amb recursos corrents.
D. Existència de crèdit
D.1 Aplicació pressupostària:
20/9200/21900, reparació i manteniment programari
D.2 Despesa anticipada:

Sí

No

D.3 Expedient d’abast pluriennal:
Sí
No
Distribució per anualitats en funció de l’aplicació pressupostària:
IVA
TOTAL
EXERCICI
BASE IMPOSABLE
(21%)
(amb IVA)
2019
670,00
140,70
810,70
2020
670,00
140,70
810,70
TOTAL:
1.340,00
281,40
1.621,40
Licitació subordinada a l’existència de crèdit que per a cada exercici autoritzin els
pressupostos respectius.
E. Tramitació de l’expedient
Tramitació ordinària (art. 116 i següents de la LCSP).
F. Procediment de tramitació
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària i s’adjudicarà per
procediment negociat sense publicitat, a l’empara del que preveu l’article 168.a),
apartat segon, de la LCSP: quan sigui procedent la protecció de drets exclusius,
inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial, cosa que justifica
l’existència de licitador únic i determinat per raons tècniques. En l’informe de
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necessitat hi consta que l’empresa Horizoon Software SL és la propietària dels
drets de l’aplicació iSolver i l’única empresa que pot prestar-ne el manteniment.
Aquest expedient exigeix la presentació telemàtica de les propostes, d’acord amb
l’eina del Sobre digital de l’AOC (vegeu la clàusula 11a del PCAP).
Termini de presentació de les proposicions: 10 dies naturals, a comptar des
del dia següent a la recepció de la invitació de participar en el procediment.
G. Publicitat de la licitació
Atenent a l’existència d’un únic licitador per a la prestació d’aquest servei,
procedeix l’aplicació del procediment negociat sense publicitat. Es convidarà
aquesta empresa a presentar una proposta mitjançant un accés restringit al perfil
del contractant de XALOC.
Import màxim que el contractista haurà d’abonar en concepte de despeses de
publicitat en diaris oficials d’aquesta licitació: no n’hi ha.
H. Classificació empresarial
Es requereix classificació empresarial obligatòria:
Sí
No (en virtut de l'article 77.1 de la LCSP)
No obstant això, opcionalment pot acreditar-se la solvència requerida mitjançant
l’acreditació de la classificació administrativa corresponent a:
Grup V, Subgrup 3, Categoria A/1 (Manteniment i reparació d’equips i
instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions)
I. Solvència econòmica, financera i tècnica
I1. Solvència econòmica i financera
El criteri de la solvència econòmica i financera és el volum anual de negocis en
l’àmbit al qual es refereix el contracte, que referit a l’any de major volum de
negoci dels tres últims conclosos, ha de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat anual mitjà del contracte, 2.010,00 euros.
_Acreditació: Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. Si la
relació dels principals subministraments realitzats inclou que el seu destinatari és el
mateix ens contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.
I2. Solvència tècnica o professional
La solvència tècnica o professional s’acreditarà justificant que l’empresa disposa
del codi font de les aplicacions per poder dur a terme la tasca encomanada a la
base segona del Plec de prescripcions tècniques. S’acreditarà mitjançant certificat
del representant de l'empresa conforme disposa de les fonts d’aplicació per poder
dur a terme la tasca.
J. Criteris de valoració de la proposta
L’objecte de negociació del contracte serà el preu anual de manteniment de
l’aplicatiu informàtic de gestió de sol·licituds iSolver.
L’empresa licitadora presentarà la seva proposta en el sobre digital i d'acord amb
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el model que figura en l'Annex 2. L’oferta econòmica presentada en cap cas podrà
ser superior al preu de licitació.
K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals
No se’n preveuen.
L. Garanties
L.1 Constitució de garantia provisional: No s’exigeix (art. 106 LCSP)
L.2 Constitució de la garantia definitiva: Sí; 5% de l’import d’adjudicació del
contracte, IVA exclòs (articles 106 i 107 de la LCSP)
L.3 Termini de garantia: per la naturalesa del contracte el termini de garantia
coincideix amb el termini d’execució del contracte. La garantia definitiva no es
tornarà fins que no hagi estat complert satisfactòriament el contracte.
M. Responsable del contracte
El director de l’Àrea de Serveis Informàtics i Sistemes de XALOC.
N. Tramitació del pagament i presentació de factures
N.1 Tramitació de la facturació i el seu pagament:
El contractista emetrà factura anual per la prestació del servei.
N.2 Presentació de les factures: el pagament al contractista s’efectuarà contra la
presentació de la factura, expedida d’acord amb la normativa vigent, i en els
terminis i condicions establerts en els articles 198 i 199 de la LCSP, i es farà
efectiu en el termini establert en l’article 216.4, en la redacció donada per la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
El lliurament de factures per part del contractista s’haurà d’efectuar per mitjans
electrònics. D’acord amb la normativa reguladora de la facturació electrònica,
aquesta administració acceptarà la recepció de factures que compleixin amb els
requeriments següents:
•
•

•

L’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut de les factures
electròniques es garantirà mitjançant signatura electrònica reconeguda.
El format de factura electrònica és el format factura-e. Aquest format es
troba descrit mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a
www.facturae.es, ajustant-se el format de signatura electrònica a
l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101
903.
El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT, bé
utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible des de la seu
electrònica d’aquest organisme, o be a través de les plataformes de
facturació electròniques adherides al servei e.FACT.

El pagament s’efectuarà mitjançant la modalitat de transferència bancària.
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N.3 Informació relativa a la identificació d’òrgans als efectes de presentació de
factures derivades del contracte. En compliment del que preveu la Disposició
Addicional 32a de la LCSP, es fa constar la informació següent:
a) Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública: Intervenció de XALOC
b) Identificació de l’òrgan de contractació: president delegat de XALOC
c) Destinatari: Servei gestor del contracte: Àrea de Serveis Informàtics i
Sistemes
d) Núm. d’expedient del contracte: 2019/357
L’adjudicatari haurà de fer constar aquestes dades en les factures que emeti en
l’execució del contracte
O. Subcontractació
No s’admet la subcontractació.
P. Revisió de preus
No procedeix
Q. Fitxers que continguin dades de caràcter personal a tractar
Existeixen fitxers a tractar que contenen dades de caràcter personal:
SÍ
NO
L’empresa adjudicatària del contracte no tindrà accés a dades de caràcter personal
de fitxers de titularitat de XALOC.
En el tractament de les dades s’aplicaran les mesures previstes en allò que
s’estableix en la clàusula número 23.6 d’aquest plec.
R. Condicions especials d’execució
S’estableix com a condició especial d’execució l’obligació per part de l’empresa
que resulti adjudicatària que aquella documentació que lliuri a XALOC en format
paper durant la vigència del contracte haurà de ser en paper reciclat. El paper ha
de ser 100% reciclat i incloure un 65% de fibres reciclades post consum. El
licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà d’acreditar el compliment
d’aquesta condició mitjançant la presentació de les fitxes tècniques del paper que
utilitzaran al llarg de la prestació del servei, a requeriment de l’organisme. La
certificació d’aquests requisits podrà realitzar-se a través de qualsevol programa
d’eco etiquetat.
S. Obligacions contractuals essencials
Sí: l’especificació establerta en el punt 2 del Plec de prescripcions tècniques
regulador del contracte.
T. Modificacions del contracte i variants
No es preveu la possibilitat de modificar el contracte.
Increment d’unitats fins a un 10%: No es preveu.
No s’admeten variants.
U. Penalitzacions
Sí. Les que estableix la
administratives particulars.

clàusula

vint-i-cinquena

del

Plec

de

clàusules
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Lloc de presentació de les ofertes: presentació telemàtica de les ofertes,
d’acord amb la clàusula onzena d’aquest plec.
Informació de la convocatòria i documentació associada:
Al Perfil del Contractant de XALOC:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
Consultes i preguntes: Servei de contractació de XALOC
Es podran formular preguntes per escrit via correu electrònic a l'adreça
contractacioxaloc@xalocgirona.cat. El termini màxim d'acceptació de preguntes serà
de 5 dies naturals abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes. Les
respostes a cadascuna de les consultes es remetrà per escrit, mitjançant correu
electrònic, al licitador que les hagi realitzat i també seran publicades en el perfil del
contractant de XALOC.
Unitat administrativa responsable: Àrea d’Administració i Organització
Òrgan de contractació: l’òrgan de contractació que exerceix les competències per
aprovar i adjudicar el contracte, així com la resta prevista en el plec i la legislació
aplicable és el president delegat de l'organisme, d’acord amb el que estableix la
disposició addicional tercera de la LCSP, l’article 274.1.a del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril), les competències
que li atribueixen l’article 14.c dels Estatuts de XALOC i la Resolució de la Presidència
de la Diputació de Girona de 21 d’agost de 2018, per la qual es delega la presidència
de l’organisme.
Web institucional: www.xalocgirona.cat
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DE l’APLICATIU INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE
SOL·LICITUDS iSOLVER
I – ESTIPULACIONS GENERALS
Primera:
Segona:
Tercera:
Quarta:

Objecte del contracte
Règim jurídic
Durada del contracte
Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

II – LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Cinquena:
Sisena:
Setena:
Vuitena:
Novena:
Desena:
Onzena:
Dotzena:
Tretzena:
Catorzena:
Quinzena:
Setzena:
Dissetena:
Divuitena:

Òrgan de contractació i unitat tramitadora
Tramitació i procediment d’adjudicació
Publicitat de la licitació
Capacitat per contractar i solvència dels licitadors
Invitació i presentació de proposicions
Mesa de contractació
Examen de la documentació i procés de negociació
Criteris d’adjudicació
Requeriment de documentació
Garantia definitiva
Renúncia o desistiment del procediment d’adjudicació
Adjudicació i notificació als licitadors i publicitat de l’adjudicació
Formalització del contracte
Publicació al Registre Públic de Contractes

III – EXECUCIÓ
Dinovena:
Vintena:
Vint-i-unena:
Vint-i-dosena:
Vint-i-tresena:
Vint-i-quatrena:
Vint-i-cinquena:
Vint-i-sisena:
Vint-i-setena:
Vint-i-vuitena:
Vint-i-novena:

Responsable del contracte
Pagament del preu
Subcontractació
Revisió de preus
Obligacions de l’empresa contractista
Infraccions del contracte. Sancions
Penalitzacions
Modificació del contracte
Termini i devolució de la garantia definitiva
Resolució del contracte
Recursos legals

ANNEXOS
Annex 1:
Annex 2:

DEUC
Model de proposta econòmica
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PRIMERA – OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 Descripció: L’objecte del contracte és el descrit a l’apartat A.2 del quadre
de característiques.
1.2 Els lots en què es divideix el contracte, si s’escau, s’identifiquen en l’apartat
A.6 del quadre de característiques.
1.3 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (Reglament CE Nº 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007, que modifica el Reglament CE Nº 2195/2002 del Parlament
Europeu i del consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes (CPV):
Aquesta codificació consta a l’apartat A.4 i A.5 del quadre de
característiques.
1.4 Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte, així
com la idoneïtat del seu objecte, són les que consten a l’apartat A.1 i en el plec
de prescripcions tècniques (PT).
SEGONA - RÈGIM JURÍDIC
Aquest contracte té caràcter administratiu i es qualifica com a contracte de servei,
d’acord amb l’article 17 de la LCSP.
El present plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions
tècniques tindran caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signats per
l’adjudicatari en el moment de la formalització del contracte.
En tot allò no previst en aquest plec i en el de condicions tècniques serà
d'aplicació el plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes
de serveis, subministraments, a altres contractes administratius i als privats de la
Diputació de Girona i els seus organismes autònoms.
Així mateix, ambdues parts queden sotmeses expressament a la normativa
següent:
a) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i el Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública, en tot el que sigui d’aplicació directa.
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
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).
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot
allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
f) Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer i Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
g) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
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h) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic.
i) Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
j) Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, la disposició novena del
qual modifica el TRLCSP en matèria de prohibicions de contractar.
k) Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local.
l) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya
m) Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.
n) 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.
o) Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
p) Decisió (UE) 2015/2240 del Parlament Europeu i del Consell, per la qual
s’estableix un programa relatiu a les solucions d’interoperabilitat i els
marcs comuns per a les administracions públiques, les empreses i els
ciutadans europeus (programa ISA2) com a mitjà de modernització del
sector públic.
q) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
r) La normativa sectorial aplicable.
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 de la cosa pactada, no
eximeix l’empresa contractista de l'obligació de complir-les.
TERCERA – DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte es fixa a l’apartat B.1 del quadre de
característiques.
El termini de la pròrroga d’aquesta contractació que pugui establir-se es farà
constar en l’apartat B.2 del quadre de característiques.
QUARTA – PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE
4.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte serà el que s’indica a
l’apartat C.1 del quadre de característiques.
4.2. El valor estimat del contracte és el que s’assenyala a l’apartat C.2 del
quadre de característiques.
4.3. El pressupost de licitació es determina en l’apartat C.3 del quadre de
característiques. Aquest és el preu màxim que poden ofertar l’empresa que
concorri a la licitació del contracte. En el preu de contracte es consideren 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.
4.4. S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de
crèdit per al pagament de l’objecte del contracte. Aquest crèdit s’imputa a la
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4.5. En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de
l’inici de la seva execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del
contracte en l’exercici pressupostari corresponent. Això es farà constar, en el seu
cas, a l’apartat D.2 del quadre característiques.
4.6. Si el termini d’execució del contracte comprèn més d’un exercici
pressupostari i s’autoritza la despesa amb abast pluriennal, es fa constar a
l’apartat D.3 i D1 del quadre de característiques, on es concreten les
diferents anualitats i la distribució econòmica que correspongui.
II – LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
CINQUENA – ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I UNITAT TRAMITADORA
L’òrgan de contractació i la normativa que li atribueix la competència es descriuen
en l’apartat V del quadre de característiques del contracte.
La unitat responsable de la tramitació d’aquest expedient també es descriu a
l’apartat V del quadre de característiques.
SISENA – TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
6.1 Tramitació i procediment d’adjudicació
La tramitació de l’expedient s’estableix en l’apartat E del quadre de
característiques. El procediment d’adjudicació s’estableixen en l’apartat F del
quadre de característiques.
6.2 Ús de mitjans 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 sistema 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
la Declaració Responsable o DEUC, segons s’escaigui, d’acord amb el model
establert en l’Annex 1 d’aquest plec. 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
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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.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el
mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari,
els terminis es computaran des de la data de la recepció de la notificació. 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 poden subscriure’s
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 de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
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.
6.4 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,
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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”.
SETENA - PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
En aplicació del procediment negociat sense publicitat, només es convidarà a
participar en aquesta licitació a l’empresa Horizoon Software SL. La documentació
necessària per a participar en la licitació es publicarà mitjançant un accés
restringit al perfil del contractant. La formalització del contracte es publicarà al
perfil del contractant.
El perfil del contractant es troba a l’adreça d’Internet que s’especifica a l’apartat
V del quadre de característiques. L’accés públic al perfil del contractant propi
de XALOC també es pot realitzar a través de la seva seu electrònica:
https://seu.xalocgirona.cat/
VUITENA– CAPACITAT PER CONTRACTAR I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
8.1 Capacitat per contractar
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:
•

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP;

•

No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de
contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 del LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol
dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. Tanmateix, les empreses
incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al corrent de les
seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat excloses
per sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no
quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant
la presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal
efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès
a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la
infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera
exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha
adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades
per evitar noves infraccions penals o faltes.

•

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula
vuitena d’aquest plec;

•

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

•

A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització,
destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder
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participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les
empreses licitadores.
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, i així s’acrediti
degudament.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al
moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.
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 l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. A
més, aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb
designació de persona apoderada o representant per a les seves operacions, i
estar inscrites en el Registre Mercantil.
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.
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.
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar
en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat
punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
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Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques
o dels documents preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
8.2 Solvència de les empreses licitadores
L’empresa ha d’acreditar que compleix els requisits mínims de solvència que es
detallen en l’apartat I del quadre de característiques, bé a través dels mitjans
d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat I del quadre de
característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a
aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat H del mateix quadre de
característiques.
L’empresa licitadora pot recórrer 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 disposaran dels recursos necessaris, per
exemple, mitjançant la presentació del compromís a tal efecte 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.
Si la l’òrgan de contractació comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té
intenció de recórrer una empresa licitadora està incursa en prohibició de
contractar, li exigirà que la substitueixi.
Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin
els Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en
relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
L’art. 75 LCSP permet al licitador, incloses les unions temporals d’empresaris
(UTE), fer ús de mitjans de solvència de tercers sempre que es demostri,
mitjançant compromís escrit d’aquestes entitats la seva efectiva disposició durant
l’execució del contracte i que dites entitats no es trobin incurses en prohibició de
contractar. Així mateix, per a la solvència econòmica i financera l’òrgan de
contractació pot exigir formes de responsabilitat conjunta, fins i tot solidària,
entre el licitador i les terceres entitats en l’execució del contracte. Aquest
document caldrà incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina del sobre
Digital.
NOVENA – INVITACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
9.1 Invitació
L’òrgan de contractació trametrà mitjançant e-Notum la corresponent invitació a
l’empresa licitadora perquè presenti, en el termini establert en l’apartat F) del
quadre de característiques, a comptar des de l’endemà d’haver rebut la
invitació, la documentació que es detalla en el següent apartat.
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9.2 Presentació de les proposicions
L’empresa licitadora, tal com consta en l’apartat F) del quadre de
característiques, ha de presentar la documentació que conformi la seva
proposta mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
L’empresa licitadora, un cop accedeixi a l’eina web de sobre Digital a través de
l’enllaç que s’ha indicat, haurà d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i,
a continuació, rebrà un missatge, al correu electrònic indicat en aquest formulari
d’alta, d’activació de l’oferta.
L’adreça electrònica que l’empresa licitadora indiqui en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que serà l’emprada per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, ha de ser la mateixa que la que
designi en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
L’empresa licitadora ha 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 de què
disposarà per presentar la seva oferta a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès,
l’empresa licitadora haurà de preparar tota la documentació requerida i adjuntarla en format electrònic en els sobre corresponent. L’empresa licitadora pot
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 l’empresa
licitadora que introdueixi una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat
dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la
qual ha de custodiar l’ empresa licitadora. Cal tenir en compte la importància de
custodiar correctament aquesta clau, ja que només la té l’empresa licitadora
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i és
imprescindible per al desxifrat de l’oferta i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a l’empresa licitadora, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per introduir la seva paraula clau en el
moment que correspongui.
Quan l’empresa licitadora introdueixi la paraula clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas,
de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura del sobre, en la data i l’hora
establerta.
Es podrà demanar a l’empresa licitadora que introdueixi la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes.
En cas que l’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
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l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de l’empresa licitadora de la paraula clau,
que només ella custodia durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat
del sobre, 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.
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.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina
de sobre digital 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/empres
es/index.xhtml
9.3 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, 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 qual 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 variar-ne 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
9.4 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. 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.
L’empresa licitadora podrà presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que li serà sol·licitada en cas de
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necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que
estiguin malmesos. 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.
9.5 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/empres
es/eines.xhtml
D’altra banda, el format de documents electrònics admissibles en aquesta
licitació és el format PDF. En cas de ser necessària la compressió dels
documents, ja sigui degut al seu pes com per la necessitat d’aportar diferents
documents en un sol fitxer, el format de presentació obligatori serà el format .rar
o .zip, en tant que formats d’ampli ús, fàcil accés i no discriminatori, que
garanteixen la lliure i plena accessibilitat per l’òrgan de contractació, els òrgans de
fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats.
9.6 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.
9.7 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 plec de prescripcions tècniques, 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.
9.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres empreses si ho ha fet individualment
o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a
la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.
9.9 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC
A) DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC):
L’empresa licitadora ha de presentar en aquest sobre (Aa) el Document Europeu
Únic de Contractació (DEUC), que s’adjunta com a Annex 1 d’aquest plec (i que
consta igualment en el perfil del contractant). La plantilla per emplenar el DEUC
amb les dades del licitador estarà disponible en format .xml en l’anunci de licitació
corresponent en el perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
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Caldrà utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea per obrir el fitxer del
DEUC corresponent a aquesta licitació (que constarà en l’eina del Sobre Digital i
en el perfil del contractant), emplenar-lo, signar-lo digitalment i presentar-lo en
l’apartat que pertoca del Sobre Digital. El servei en línia del ministeri es troba en
aquesta adreça:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
La informació continguda en el DEUC ha de complir els requisits de
solvència que s’estableixen en l’apartat I) del quadre de característiques
d’aquest PCAP.
Mitjançant el DEUC l’empresa licitadora declara el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del
DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil
on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada
a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on
rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en
l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, l’empresa licitadora indicarà en el DEUC, si escau, la informació relativa a
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El
DEUC s’ha de presentar signat ELECTRÒNICAMENT per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la
proposició.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació,
d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no
figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret
107/2005, de 31 de maig, o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la
informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents
o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits
en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
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Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a
l’empresa licitadora que presenti la totalitat o una part de la documentació
justificativa del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que
estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un
Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els
documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests
registres.
B: PROPOSTA ECONÒMICA
L’empresa licitadora també ha d’incloure en aquest sobre (Ab) la seva proposició
econòmica. Aquesta proposta s’ha de presentar d’acord amb el model de proposta
que consta en l’Annex 2 d’aquest plec, que també s’inclourà com a plantilla en el
perfil del contractant de XALOC i en l’eina del Sobre Digital.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental
per valorar-les.
A través de l’eina del Sobre Digital l’empresa licitadora haurà de signar el
document “resum” de la seva oferta, 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. La proposició s’ha de signar
pel representant legal de l’empresa licitadora. La persona o les persones que
signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants del
DEUC.
DESENA – MESA DE CONTRACTACIÓ
En aquesta licitació no es constituirà Mesa de contractació, d'acord amb l'article
326 de la LCSP.
ONZENA – EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ I PROCÉS DE NEGOCIACIÓ
11.1 Examen de la documentació
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes i amb anterioritat a l’obertura de la
proposició, es comprovarà l’existència i correcció de la documentació presentada,
d’acord amb el que estableix la clàusula novena d’aquest plec. Si s’observen
errors o omissions esmenables en la documentació, es comunicarà a l’empresa
licitadora afectada perquè els corregeixi o esmeni en un termini no superior a tres
dies hàbils, a partir del dia següent a la notificació. Si no ho fa així, quedarà
definitivament exclosa del procediment de contractació.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes o omissions de la documentació
presentada, es determinarà l’admissió o exclusió de l’empresa a la licitació, així
com les causes d’exclusió si escau.
L’òrgan de contractació, sens perjudici de la comunicació a les persones
interessades, farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el Perfil de
contractant.
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Si la documentació administrativa és completa i no hi ha esmenes a efectuar per
part del licitador, es procedirà a l’obertura de la proposta.
11.2 Procés de negociació
Un cop examinada la proposta presentada per l’empresa, l’òrgan de contractació
invitarà l’empresa candidata a negociar-la tractant els aspectes objecte de
negociació assenyalats en l’apartat J) del quadre de característiques d’aquest
plec. Un cop conclosa la fase de negociació, s’informarà a l’empresa licitadora
perquè, dins d’un termini determinat, presenti la seva oferta definitiva. La
negociació es podrà realitzar per mitjans electrònics, deixant constància a
l’expedient del procés i de la proposta final formulada per l'empresa candidata.
Podran sol·licitar-se els informes tècnics que es considerin necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes
quan es consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les
especificacions tècniques del PPT. La proposició que no compleixi dites
prescripcions serà rebutjada.
DOTZENA – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’objecte de negociació s’estableix en l’apartat J) del quadre de
característiques. L’empresa presentarà la seva proposta en el sobre Ab) i
d'acord amb el model que figura en l'Annex 2 d’aquest plec. L’oferta econòmica
presentada en cap cas podrà ser superior al pressupost de licitació.
Els criteris per valorar l’existència de preus amb uns valors anormals o
desproporcionats s’estableixen en l’apartat K) del quadre de característiques
del plec.
TRETZENA – REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
13.1 L'òrgan de contractació requerirà l’empresa a favor de la qual recaigui la
proposta d’adjudicació perquè acrediti, prèviament a l’adjudicació del contracte, la
possessió i validesa dels documents que s’enumeren tot seguit, dins del termini
màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en què s’hagi
publicat en el perfil de contractant l’anunci de l’enviament d’aquest requeriment:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE)
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius
conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document
d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la
mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries
i de les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació
següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
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-

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar
el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha
d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa
en la matrícula de l’Impost.

-

Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en
l’apartat 1 de l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el
document de declaració en el cens de persones obligades tributàriament.

En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:
-

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.

-

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o
els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància
s’acreditarà mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica
o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb
la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4
del RGLCAP.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els
documents anteriors si ha indiciat en la declaració responsable o en el DEUC que
l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades
nacional de qualsevol Estat de la unió.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent:
-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions
en nom d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del
passaport legitimada notarialment. 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
solvència o del certificat de classificació corresponent.

específics

de
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-

Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb
l’article 764.2 de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula catorzena (excepte en el cas que la garantia es
constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu, en què caldrà presentar
sol·licitud de retenció en el preu).

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar la documentació següent,
només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada:
-

Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb
l’article 76.2 de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula catorzena.

També caldrà aportar per l’empresa proposada la documentació acreditativa de la
solvència exigida en aquest plec quan aquesta informació no quedi suficientment
acreditada per la documentació que consta en el RELI o ROLECE.
13.2 Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de
caràcter esmenable, es comunicarà a l’empresa afectada perquè els corregeixi o
esmeni en el termini màxim de 3 dies hàbils.
En cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta.
Aquest fet comportarà la confiscació, en el seu cas, de la garantia provisional
constituïda i, a més, si la retirada d’oferta porta causa en no haver complimentat
la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels
mitjans que s’hagués comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
i de la constitució de la garantia definitiva, en cas de concurrència de dol, culpa o
negligència, donarà lloc a la causa de prohibició de contractar prevista en l’article
71 de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar
amb el sector públic prevista en l’article 71 de la LCSP.
CATORZENA– GARANTIA DEFINITIVA
L’ import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a l’apartat L del quadre
de característiques.
La garantia es pot prestar mitjançant alguna de les formes següents:
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1) Mitjançant retenció de part del preu, a petició de l’empresa adjudicatària
proposada com adjudicatària. L’esmentada petició s’haurà de presentar
dins del termini establert per a dipositar la garantia.
2) En efectiu o en valors de deute públic. L’efectiu i els certificats
d’immobilització dels valors anotats s’han de dipositar a la tresoreria de
l’organisme en la forma i amb les condicions que estableixin les normes de
desplegament de la LCSP.
3) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca
autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels
establiments esmentats en l’apartat b).
4) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat
asseguradora autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes
reglamentàriament.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia
necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent
de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.
Quan, com a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia
necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el
pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a
comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
En cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats
anteriors, l’Administració pot resoldre el contracte.
QUINZENA
–
RENÚNCIA
D’ADJUDICACIÓ

O

DESISTIMENT

DEL

PROCEDIMENT

L’òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades i
amb la corresponent notificació a l’empresa licitadora, renunciar a subscriure el
contracte abans de l’adjudicació. També podrà desistir abans de l’adjudicació quan
s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o
de les reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu
l’article 150 de la LCSP.
En ambdós supòsits, es podrà compensar a l’empresa convidada que hagi
presentat oferta per les despeses en què haguessin incorregut, amb la justificació
prèvia, i per un import màxim de 50 euros.
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SETZENA - ADJUDICACIÓ I NOTIFICACIÓ AL LICITADOR I PUBLICITAT DE
L’ADJUDICACIÓ
L’adjudicació del contracte s’ha d’acordar dins del termini màxim de cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació requerida al licitador que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
No es declararà deserta cap licitació mentre hi hagi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en aquest plec.
L’adjudicació es notificarà al licitador d’acord amb l’article 151 de la LCSP i,
simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant.
DISSETENA –FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
17.1 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà
requisit imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
17.2 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això,
l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
17.3 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze 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.
17.4 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per
causes imputables a l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la
confiscació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que,
si s’escau, s’hagués exigit. A més, aquest fet constituirà causa de prohibició de
contractar amb el sector públic, d’acord amb el que preveu l’article 71 de la LCSP.
17.5 En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa
adjudicatària, el procediment de licitació serà declarat desert.
17.6 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.
17.7 La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació.

DIVUITENA – PUBLICACIÓ AL REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per
la seva inscripció, les seves dades bàsiques 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.
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DINOVENA – RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa com a responsable del contracte la persona que s’especifica a
l’apartat M del quadre de característiques. Aquest responsable del contracte
exercirà les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte establertes
que es detallin en el plec de prescripcions tècniques.
VINTENA- PAGAMENT DEL PREU
La tramitació del pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de
factura, expedida d’acord amb la normativa vigent, de conformitat amb el que
preveu l’apartat N del quadre de característiques, en les condicions
establertes a l’article 198 de la LCSP.
En la factura que s’emeti s’ha de fer constar el número d’expedient d’aquest
contracte i l’òrgan administratiu al qual cal adreçar la factura (aquest òrgan i
procediment es detalla a l’apartat N del quadre de característiques).
L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la
Intervenció de XALOC.
El responsable del contracte conformarà la factura presentada per l’empresa
contractista i certificarà la correcta execució de la prestació.
VINT-I-UNENA –SUBCONTRACTACIÓ
La possibilitat de subcontractació, si escau, s’estableix en l’aparat O del quadre
de característiques.
VINT-I-DOSENA.- REVISIÓ DE PREUS
La possibilitat de revisió de preus, si escau, s’estableix en l’apartat P del quadre
de característiques.
VINT-I-TRESENA – OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
23.1 El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixen les seves
clàusules, els plecs i l’oferta de l’adjudicatari, i d’acord amb les instruccions que
per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació.
23.2 El contractista queda obligat a aportar, per a la realització de les prestacions,
l’equip i els mitjans auxiliars als quals s’hagi obligat, així com tots aquells que
siguin precisos per a la bona execució de l’objecte del contracte.
23.3 Compliment de terminis i correcta execució del contracte.
El contractista resta obligat al compliment dels terminis d’execució del contracte,
així com al compliment dels compromisos, prestacions i condicions d'execució
d'aquest.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions a realitzar, així com també de les conseqüències que es
dedueixin per a XALOC o per a tercers de les omissions, errors o mètodes
inadequats en l’execució del contracte.
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També són obligacions del contractista el compliment de les obligacions vigents en
matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball i el
compliment de les disposicions previstes a la Llei 31/1995, de 8 de novembre de
Prevenció de Riscos Laboral, les modificacions introduïdes per la Llei 54/2003, de
12 de novembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals
i la normativa complementària d’aplicació.
23.4 En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució,
aquestes es concretaran en l’apartat R del quadre de característiques.
23.5 Les obligacions contractuals essencials són les que s’especifiquen en
l’apartat S del quadre de característiques.
23.6 Deures de sigil, confidencialitat, protecció de dades.
Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per la Xarxa
Local de Municipis Gironins com a Responsable del Tractament en els termes del
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del
tractament serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions que se’n
deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les
relacions contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la
normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels
drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades,
rectificació, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) el
contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a XALOC, Xarxa Local de
Municipis Gironins, amb CIF P1700053J i domicili a l'avinguda Sant Francesc, 29,
de Girona (CP 17001), adreça electrònica informacio@xalocgirona.cat,
http://www.xalocgirona.cat
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la
qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, que per la seva pròpia
naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà també amb
posterioritat a la resolució de la relació contractual.
El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la
normativa estatal sobre aquesta matèria, en relació a les dades personals a les
quals tingui accés en l’execució del contracte.
Als efectes de l’esmentada normativa el contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a l’article
28 del Reglament General de Protecció de Dades. Seguirà les instruccions de
XALOC en relació al tractament de les dades i, prèviament a l’inici dels treballs,
signarà el document sobre el compliment d’aquesta normativa que XALOC li
facilitarà.
El contractista informarà el seu personal i col·laboradors de les obligacions en
matèria de confidencialitat.
En el cas que com a entitat encarregada del tractament, destinés les dades a
finalitats diferents a les estipulades, les comuniqués o utilitzés incomplint les
instruccions definides, serà considerat també Responsable del Tractament,
responent de les infraccions en què hagués incorregut. En aquest cas serà
responsable davant de XALOC dels danys i perjudicis que siguin conseqüència de
l’incompliment de les obligacions contretes, incloent els que es deriven de
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reclamacions de tercers o de procediments sancionadors oberts per les autoritats
de control en matèria de protecció de dades.
El responsable del contracte fixat en l'apartat M del quadre de
característiques serà l’encarregat, en el seu cas, de tramitar la signatura del
contracte de l’encàrrec de tractament de les dades de caràcter personal
necessàries per realitzar l’objecte d’aquest contracte.
23.7 Despeses exigibles al contractista.
Són a càrrec del contractista les despeses que es requereixin per obtenir
autoritzacions, llicències, documents, o qualsevol informació d'organismes oficials
o particulars, així com els impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o
despeses que puguin ser aplicables segons les disposicions vigents, en la forma i
quantia que aquestes assenyalin, com també qualsevol altra despesa necessària
per a la realització del contracte, entre aquestes les de publicació obligatòria dels
anuncis de licitació.
L’import màxim que el contractista haurà d’abonar en concepte de despeses de
publicitat en diaris oficials d’aquesta licitació es fixa en l’aparat G del quadre de
característiques.
23.8 Utilització de la llengua catalana.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb XALOC
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista ha 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.
En tot cas, l’empresa contractista resta subjecta en l’execució del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de de gener, de política lingüística i de
les disposicions que la desenvolupen.
VINT-I-QUATRENA – INFRACCIONS DEL CONTRACTE. SANCIONS
24.1 Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les
obligacions contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte
son constitutives d’infracció, les quals es classifiquem com a molt greus, greus i
lleus.
Són infraccions molts greus:
-

-

-

L'incompliment de les obligacions contractuals essencials que estiguin
previstes en aquest plec i de les condicions especials d’execució
La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb
incompliment de les condicions establertes en els plecs que provoquin
perjudicis molt greus a l'organisme
La cessió, subcontractació o traspàs, total o parcial, del contracte o cessació
de la prestació del servei sense que hi concorrin les circumstàncies legals que
el legitimin
La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de
l'organisme, relatives a l'execució del contracte
La paralització total i absoluta en l’execució de les prestacions per causes
imputables al contractista
La no utilització dels mitjans mecànics/tècnics i/o humans ofertats.
La reiteració en la comissió de faltes greus (dos faltes greus)
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La demora en l'inici de la prestació del servei superior a dos setmanes de la
data establerta.
L'incompliment reiterat en la qualitat dels serveis (sempre que no sigui falta
greu)
L'incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu
personal
L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals
La desatenció al responsable del contracte designat en aquest plec i al
personal de XALOC encarregat del control i supervisió del servei, sempre que
no sigui considerada com a falta greu
La negativa a cooperar amb XALOC quan aquest dugui a terme actuacions de
control i supervisió de les prestacions realitzades per l’adjudicatari.
En general, la manca manifesta de veracitat dels continguts de qualsevol dels
documents i declaracions aportats en els sobres de l’oferta.
La manca d’observança del deure de secret que empara les dades que es
posin de manifest, com a conseqüència de la realització dels treballs objecte
de contractació.

Són infraccions greus:
-

-

Els tractes incorrectes i/o desatenció al personal de l’organisme.
La prestació defectuosa o irregularitats en la prestació del servei, que
provoquin danys en el servei.
La demora en l'inici del servei superior a 1 mes de la data establerta.
L'incompliment reiterat en la qualitat dels treballs (fins a dos cops)
La reiteració en la comissió de faltes lleus (2 faltes lleus)
El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
seguretat social sempre que no sigui falta molt greu.
L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals, sempre que no constitueix falta molt greu.
La desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte
en relació amb la prestació
No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la
celebració de qualsevol acte de publicitat i difusió de l’empresa adjudicatària
relativa a l’objecte d’aquest contracte
La modificació de l’equip de treball en el transcurs de la implantació
Reincidència en la comissió de tres faltes lleus

Són infraccions lleus:
- Qualsevol incompliment no previst anteriorment i que infringeixi d'alguna
manera les condicions establertes en els plecs de condicions, sempre que sigui
un perjudici lleu del servei.
24.2 Si l’organisme opta per la imposició de sanció, s'imposarà al contractista les
sancions que s’especifiquen a continuació, amb independència del rescabalament
que per danys i perjudicis procedeixi:
- Les infraccions molt greus, amb multa entre el 6% i el 10% de l’import del
contracte
- Les infraccions greus, amb multa entre el 3% i el 6% de l’import del contracte
- Les infraccions lleus, amb multa de fins al 3% de l’import del contracte
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en
consideració els criteris de graduació següents: la gravetat de la infracció comesa,
la importància econòmica, l’existència d’intencionalitat, lla naturalesa i grau dels
perjudicis ocasionats, la reincidència i el benefici obtingut pel contractista.
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L’import de la sanció no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració originats pels incompliments o execució deficient de la
prestació del servei per part de l’empresa contractista.
VINT-I-CINQUENA - PENALITZACIONS
25.1 El contractista resta obligat al compliment del termini d’execució establert en
el contracte, en els termes previstos en els Plecs i en la seva ofert.
El règim de penalitzacions per execució defectuosa o demora serà el previst a
l'article 192 i 193 de la LCSP, d’acord amb el quadre de penalitzacions que
s’estableix a continuació:
CONCEPTE

PENALITZACIÓ

Incompliment dels terminis, tant parcials
com finals, per part del contractista:
50 euros per cada dia de retard, fins un
Retard en el temps de resposta de les
màxim de 3 dies hàbils. A partir del 4t dia
incidències o assistència, quan la incidència
hàbil, 75 euros per cada dia de retard fins un
no comporti la suspensió del servei
màxim de 5 dies hàbils més.
Retard en el temps de resposta de les 100 euros per cada dia de retard, fins un
incidències o assistència, quan la incidència màxim de 3 dies hàbils. A partir del 4t dia
comporti la suspensió del servei
hàbil, 150 euros per cada dia de retard fins
un màxim de 5 dies hàbils més.
L'organisme podrà decidir entre:
- La resolució del contracte amb confiscació
de la garantia.
Cada vegada que les penalitats anteriors o
assoleixin un múltiple del 5% del preu del - Acordar la continuïtat de l'execució amb
contracte o transcorreguts els terminis del imposició de noves penalitats per l’import
màxim previst en els apartats anteriors Si
punt anterior
transcorreguts un 30 dies hàbils no
compleix, es procedirà a la resolució del
contracte amb confiscació de la garantia.
Pel que fa referència al període de
manteniment de l’aplicació, a requeriment
de XALOC, l'adjudicatari està obligat a
esmenar
els
defectes,
insuficiències
tècniques, errors materials, omissions i
infraccions que li siguin imputables, en el
termini que XALOC indiqui. Si un cop
transcorregut el termini esmentat, les
deficiències no han estat corregides, XALOC
podrà optar entre:

- Resolució del contracte amb confiscació de
la garantia i abonament per part de
l'adjudicatari d'una indemnització del 20%
del preu d'adjudicació.
o
- Atorgar un nou termini improrrogable, amb
penalització de 1000 euros diaris per dia
d'incompliment, fins un màxim de 15 dies
hàbils. En cas de no complir, resolució del
contracte amb confiscació de la garantia.

Tot i les penalitats contemplades en el quadre anterior, quan es doni un motiu
justificat en relació amb la naturalesa de l'incompliment o de l'afectació d'aquest,
l'organisme podrà decidir la resolució del contracte amb confiscació de la garantia.
25.2 Per a la imposició de les penalitats indicades anteriorment, serà necessari
que el responsable del contracte acrediti els incompliments que puguin donar lloc
a aquestes penalitats.
25.3 La imposició de les penalitzacions serà immediatament executiva i es farà
efectiva mitjançant la minoració del seu import en la factura o les factures que
meriti l’execució del contracte o, de no ser possible, en la liquidació d’aquest,
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responent-ne en tot cas la garantia definitiva constituïda pel contractista, d’acord
amb el procediment següent:
1r. El responsable del contracte emetrà un informe indicant els fets o
deficiències observades, l’incompliment comès i la penalització aplicable.
2n. Seguidament, es donarà tràmit d’audiència al contractista perquè en el
termini de 10 dies hàbils formuli al·legacions i aporti els documents que
consideri convenients.
3r. A la vista de les al·legacions adduïdes pel contractista, el responsable del
contracte emetrà un nou informe indicant si concorre la responsabilitat del
contractista en relació amb els fets constitutius de l’incompliment comès i
elevarà a l’òrgan de contractació la penalització a imposar.
4t. Vist l’informe emès pel responsable del contracte, l’òrgan de contractació
dictarà la resolució d’imposició de la penalització, que haurà de ser motivada i
decidirà totes les qüestions que plantegi el contractista, així com les que es
derivin de l’expedient.
25.4 Aquest règim de penalitzacions s’entén sens perjudici de les obligacions
indemnitzatòries del contractista davant XALOC i de tercers per raó dels danys i
perjudicis que aquests supòsits puguin causar.
25.5 En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
25.6 En cas que el contractista incomplís en més d’un dels supòsits previstos, les
penalitzacions seran acumulatives, tenint en compte que aquestes no poden
superar el 10% del pressupost de contracte.
25.7 Per al cobrament de penalitats, sancions i indemnitzacions, s'aplicarà el
procediment previst en el Reglament general de recaptació.
VINT-I-SISENA - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot modificar el
contracte d’acord amb els supòsits que preveu l’apartat T del quadre de
característiques del contracte, que seran obligatòries per al contractista.
Aquestes modificacions, com a màxim, podran afectar al percentatge del preu del
contracte que s’especifica en l’apartat T del quadre de característiques del
contracte.
Les modificacions no previstes en l’apartat T del quadre de característiques
del contracte només podran efectuar-se quan es justifiqui adequadament alguna
de les circumstàncies establertes a l’article 203 de la LCSP. Aquestes
modificacions no poden afectar les condicions essencials de licitació i adjudicació
del contracte.
Així mateix, també es consideraran modificacions del contracte, als efectes del
que preveu la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, els supòsits de cessió del contracte i
de successió en la persona del contractista, d’acord amb allò establert en els
apartats i) i ii) de l’article 72.1.d). Aquestes modificacions es preveuen en
aplicació de la recomanació de la Instrucció 1/2016 de la Direcció general de
contractació pública sobre l’aplicació directa de determinades disposicions de les
Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE.
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El procediment de modificació serà el previst als articles 205, 203 i 207 de la LCSP
i als articles 97 i 102 del RGLCAP.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia
necessària perquè es mantingui l’adequada proporció entre la garantia i el preu
del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies des de la data
en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
En el cas que la garantia no es reposi en el supòsit esmentat o en el supòsit que
es fessin efectives sobre la garantia penalitats o indemnitzacions, l’Administració
podrà resoldre el contracte.
VINT-I-SETENA- TERMINI I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
Ateses les característiques del contracte, el termini de garantia serà el de la
durada màxima de la prestació objecte del contracte, d’acord amb l’apartat L.3
del quadre de característiques.
Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte i
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva,
l’àrea responsable del contracte procedirà a emetre l’informe de conformitat com
a tràmit previ per a resoldre sobre la devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva.
VINT-I-VUITENA - RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els
articles 211, 213 i 313 de la LCSP.
Es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment
és causa de resolució del contracte, les especificades en l’apartat S del quadre
característiques del contracte.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa l’article 212 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109
del RGLCAP.

VINT-I-NOVENA- RECURSOS LEGALS
29.1. Recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu
ordinari d'alçada davant la presidència de la Diputació de Girona, d’acord amb els
Estatuts de XALOC i el que estableix la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Contra la resolució del recurs d'alçada es pot interposar 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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Són causes d’invalidesa del contracte les establertes al capítol IV del Títol I de la
LCSP amb els efectes que s’hi preveuen.
29.3. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució
de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el
compliment i l’extinció d’aquest contracte.
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DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
SERVEI DE MANTENIMENT DE l’APLICATIU INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE
SOL·LICITUDS iSOLVER
ANNEX 1

DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

Aquest declaració s’ha de formalitzar d’acord amb el model de formulari
normalitzat del Document europeu únic de contractació (DEUC), a partir del
següent enllaç:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
(cal escollir les següents opcions:
1. Elija formato de presentación: HTML
2. Elija tipo de documento: Documento Europeo DEUC (v1.02)
3: Cargue su documento: Navega... afegir el document .xml que s’adjunta en el
perfil del contractant de XALOC)

ADVERTIMENT:
_Aquest annex l’ha de signar digitalment el representant de l’empresa

Pàgina 33 de 34

APROVAT
03/05/2019 12:08

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

Any document: 2019

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Aprovació PCAP iSolver

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 1SWBO-VYERW-8N78L
Data d'emissió: 3 de maig de 2019 a les 12:18:35
Pàgina 34 de 34

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Directora - Administració i Organització de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS.Signat
02/05/2019 10:01

2.- Secretari de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS.Signat 03/05/2019 12:08

ANNEX 2
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MODEL PROPOSTA ECONÒMICA
SERVEI DE MANTENIMENT DE l’APLICATIU INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE
SOL·LICITUDS iSOLVER
El/la
senyor/a
_________________________,
amb
domicili
a
____________________________________,
carrer
_______________________________________________, núm. _____, codi postal
__________ i amb DNI ____________________, actuant en nom propi o en nom i
representació
de
_________________________________________________
amb
domicili
a
_____________________________,
carrer
____________________________________________________, núm. ___, codi postal
_____, telèfon _________, CIF ________, i amb capacitat legal per contractar en nom de
l’empresa esmentada, segons poder atorgat davant el notari de ____________ senyor/a
__________________________, el dia __ de __________ de ____ i número de protocol
______________, amb la finalitat de presentar-se en la licitació del contracte de Servei
anual de manteniment de l’aplicatiu informàtic de gestió de sol·licituds iSolver per
a XALOC, es compromet a prestar-lo amb subjecció a les condicions particulars de la
contractació i a les prescripcions tècniques, d'acord amb la següent proposta econòmica:
_Preu anual pel manteniment de l’aplicatiu informàtic de gestió de sol·licituds
iSolver per a XALOC:
Preu:______________________(en lletres i xifres) euros,
Amb la repercussió en concepte d’IVA de _____________(en lletres i xifres)
Totalitzant un preu de: ________________ (en lletres i xifres)

ADVERTIMENT:
_Aquest annex NO ha de signar-se

A Girona, en la data que consta en la signatura
La directora de l’Àrea
d’Administració i Organització

Pilar González Gil
Examinat el present plec, s’informa
favorablement pel secretari general de
la Diputació de Girona

Jordi Batllori i Nouvilas
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