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Licitació per procediment obert simplificat abreujat
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
1.- Objecte del Plec.
1.1. L’objecte d’aquest Plec consisteix en establir els pactes i condicions definidors
dels drets i obligacions que han de regir la preparació, adjudicació, desenvolupament,
efectes i extinció del contracte consistent en el SERVEI DE COMUNICACIONS DE
TELEFONIA MÒBIL DE VEU I DADES DE LA FUNDACIÓ i2CAT i licitat per la
Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (en endavant
Fundació i2CAT).
1.2. Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.
1.3. El codi CPV que correspon és 64210000-1 (Serveis telefònics i de transmissió de
dades).
1.4. Divisió en lots: No resulta viable dividir l’objecte del contracte en lots atès que està
considerat com un servei únic. En conseqüència, la gran dificultat de coordinació de
les diferents prestacions que integren l’objecte del contracte aniria en detriment de la
correcta execució del mateix, en la mesura que totes les prestacions estan directament
vinculades entre si de manera que constitueixen una unitat funcional. Per tant, no és
possible la divisió en lots del contracte, d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP.
2.- Règim jurídic del contracte.
2.1. L’entitat contractant està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”), relatives a la contractació
que com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són
aplicables.
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà
d’aplicació el règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de
la LCSP.
2.2. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte, en quant als
seus efectes i extinció, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel Plec de
prescripcions tècniques, pel contracte i per la documentació annexada, i en tot allò no
previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al
Títol I del Llibre Tercer de la LCSP.
2.3. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació,
adjudicació i modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en
l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que
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dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es
sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció
del present contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil.
3.- Prerrogatives de la Fundació i2CAT.
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 la Fundació i2CAT es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
4.- Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència.
4.1. Només podran ésser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les
circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de
contractar, i que disposin de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional
o la seva classificació en la forma que s’estableixi en aquest Plec que han de ser
suficients i adequades per executar el contracte en els termes d’aquest plec, les
prescripcions tècniques i l’oferta que presenti. D’acord amb l’article 159.6.b), s’eximeix
als licitadors l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
4.2. Els licitadors hauran de tenir les habilitacions empresarials o professionals que, si
s’escau, siguin exigibles per a la realització de l’activitat o prestació que constitueix
l’objecte del contracte. En tot cas s’exigirà del licitador, certificat que acrediti la
inscripció en el Registre d’Operadors de Xarxes i Serveis de Comunicacions
Electròniques. El certificat s’haurà d’aportar amb la oferta.
4.3. En el cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran de
trobar-se compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els
seus estatuts o regles fundacionals.
4.4. D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no podran concórrer a la
licitació empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta
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participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte
privilegiat respecte de les altres empreses licitadores.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació 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 d’allò establert a la clàusula 13 del present
Plec.
4.5. Unions d’empreses:
• Quan dos o més empreses concorrin a la licitació constituint agrupació temporal,
cadascuna acreditarà la seva personalitat i capacitat d’obrar, tot indicant els noms i
circumstàncies dels empresaris que la subscriguin i la participació de cadascun d’ells,
així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris del contracte. L’esmentat document haurà d’anar
signat pels representants de cadascuna de les empreses components de la unió.
• Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals restaran obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb
poders bastants per tal d’exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte
es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici de l’existència de poders
mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de quantia significativa.
• Serà d’aplicació el que disposa l’article 69 de la LCSP.
5.- Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació, pressupost màxim i
preu del contracte
5.1.- El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de 34.616,64
euros, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit.
Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la
LCSP. Aquest valor és la suma del pressupost base de licitació, així com les eventuals
modificacions i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes establerts en
el present Plec i el següent quadre. Per fer front a possibles modificacions establertes
a la clàusula 25, s’ha addicionat un 20% respecte al pressupost base de licitació.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

34.616,64 euros (IVA exclòs)

Concepte
Pressupost base de licitació total
Possibles modificacions
Possibles pròrrogues
Total

Import (IVA exclòs)
28.847,20 €
5.769,44 €
No es preveuen
34.616,64 €
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5.2.- El pressupost base de licitació del contracte és de 28.847,20 €, que no inclou
l’IVA.
La Fundació i2CAT no estarà obligada a esgotar la totalitat del pressupost base de
licitació, sinó que únicament se li facturaran les prestacions efectivament executades
en base als preus unitaris oferts. Per tant, aquest valor té caràcter màxim, estimatiu i
no vinculant.
5.3.- El pressupost màxim de licitació es de 34.905,11 euros. Aquest pressupost
màxim inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els
tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit, segons el següent
quadre.
Concepte
Pressupost màxim
de licitació

Import (IVA exclòs)

IVA

28.847,20 €

6.057,91 €

Import total (IVA
inclòs)
34.905,11 €

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost màxim
de licitació.
Es fa constar que es disposa de crèdit suficient del pressupost màxim per atendre les
obligacions econòmiques que es deriven per la Fundació i2CAT del compliment del
contracte al que es refereix el present Plec, fins a la seva conclusió.
5.4.- El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el
corresponent Impost sobre el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida
independent.
En el preu del contracte es consideraran incloses la totalitat de les prestacions del
contracte i la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme al
previst en els plecs de la licitació i documentació annexa, és a dir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

La totalitat dels conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions
tècniques.
Les despeses, si s’escau, de formalització del contracte.
El cost fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del contractista en
la seva execució.
Els costos de totes les càrregues laborals.
Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin a la
sol·licitud i obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l’execució
del contracte, si es que procedeixen.

L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost màxim de licitació. En el
supòsit que el licitador excedeixi d’aquest o aquests imports serà exclòs del
procediment.
El servei serà facturat mensualment en base a les línies actives, els consums realitzats
i els serveis addicionals contractats.
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6.- Revisió de preus.
Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.
7.- Consignació pressupostària.
La despesa a que fa referència la clàusula 5 anterior, amb inclusió de l’IVA que
correspongui, es satisfarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 222.0003 del
pressupost de la Fundació i2CAT.
8.- Durada del contracte/termini d’execució.
El termini de durada del contracte és de DOS ANYS (24 mesos). No es contempla la
possibilitat de pròrroga del contracte un cop esgotat aquest termini.
CAPÍTOL II
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
9.- Procediment d’adjudicació.
Vist allò que disposen els articles 131 i 159.6 de la LCSP i tenint en compte les
característiques de la prestació a satisfer i que el valor estimat del contracte, IVA
exclòs, és el que resulta de l’anterior clàusula 5.1, l’adjudicació del contracte la farà
l’òrgan de contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, aplicant
els criteris d’adjudicació que es detallen a la clàusula següent.
10.- Criteris d’adjudicació.
La valoració d’aquesta contractació es farà utilitzant criteris automàtics. En l’Annex 3
d’aquest Plec consta la relació desglossada i detallada dels criteris d'adjudicació que
es valoraran, el corresponent repartiment de la puntuació entre ells, i la seva forma de
valoració.
No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouen del procediment,
si es dona algun dels supòsits següents:
1. Quan el preu ofert pel licitador superi el preu màxim del contracte.
2. Quan l’objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el Plec de
prescripcions tècniques, previ informe tècnic motivat.
3. Si escau, quan les propostes no assoleixen com a mínim la puntuació indicada a
l’Annex 3.
4. Quan modifiquin substancialment els models de proposició establerts en els plecs
de la licitació.
8
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L’òrgan de contractació podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris
destinataris de la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al
qual correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les
organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar
les consideracions socials i ambientals.
11.- Propostes dels interessats.
11.1. Les propostes dels interessats es subjectaran a tot allò previst a les clàusules del
present Plec i el Plec de prescripcions tècniques. La seva presentació suposa
l’acceptació íntegra i incondicionada per part del proposant del seu contingut.
11.2. L’import de la proposició econòmica no podrà superar en cap cas el pressupost
màxim de licitació establert a la clàusula 5.3 del present Plec.
11.3. Les proposicions es presentaran fins a les 23:59 hores del dia que es
compleixin deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci
al Perfil de Contractant o de la data que s’indiqui a l’anunci de convocatòria. Si aquest
dia coincideix en dissabte o festiu, l’admissió es traslladarà a les 23:59 hores del
següent dia hàbil.
L’anunci d’aquesta licitació i la documentació corresponent es publiquen al Perfil de
Contractant de la Fundació i2CAT, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/i2cat
11.4. Els licitadors han de presentar-se electrònicament a través de l’eina
integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública la qual incorpora
entre les seves funcionalitats disponibles la presentació telemàtica d’ofertes i un
cop dins l’anunci de licitació es podrà accedir a una guia explicativa. La Plataforma de
Serveis de Contractació Pública permet als òrgans de contractació habilitar la
presentació telemàtica d’ofertes per a aquells procediments que no requereixen que la
presentació de l’oferta es faci separant els documents en diferents sobres, és a dir,
separant els que hagin de ser avaluats mitjançant criteris sotmesos a judici de valor
dels que hagin de ser avaluats mitjançant criteris objectius.
Les proposicions es presentaran mitjançant els següents arxius digitals:
a) Document europeu únic de contractació (DEUC) o Declaració responsable,
indistintament.
Per les empreses licitadores que presentin el Document europeu únic de contractació
(DEUC), la plantilla corresponent està disponible a l’enllaç següent:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/temes-clau/deuc/deuc.pdf
Pels licitadors que optin per la Declaració responsable, el model a omplir serà el de
l’Annex 1 a aquest Plec.
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Tant si és a traves de DEUC com si és per Declaració responsable, les declaracions
hauran de contenir 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 o de
la Declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i el
DEUC o la Declaració responsable;
- 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 la plantilla de l’empresa (en el cas de disposar de 50 o més treballadors) està
integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%
o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent;
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes
(en el cas de disposar de 250 o més treballadors);
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest Plec i que es
poden acreditar mitjançant el DEUC o la Declaració responsable.
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 electrònic on enviar aquestes 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 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 o bé a la mateixa
Declaració responsable.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC o Declaració responsable, si
escau, la informació relativa a la persona o les persones habilitades per representarles en aquesta licitació. El DEUC o Declaració responsable s’ha de presentar signat
electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de
l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC o Declaració responsable
separat. A més del DEUC o Declaració responsable, han d’aportar un document on
consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC o Declaració
responsable i s’ha de presentar altre DEUC o Declaració responsable separat per
cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de
subcontractar.
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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 o Declaració responsable 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 Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC o
Declaració responsable la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que
no hi consti vigent o actualitzada, sempre que aportin el certificat d’inscripció a algun
d’aquests registres junt amb la seva oferta.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest Plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC o Declaració
responsable, 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. Els licitadors podran aportar, si en disposen, els
certificats d’inscripció al RELI o al ROLECE junt amb la seva oferta.
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que
presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o
fiabilitat del DEUC o Declaració responsable o quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment, excepte si han presentat amb l’oferta el certificat
d’inscripció al RELI o ROLECE 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) Oferta econòmica signada digitalment pel licitador o persona que el representi
segons el model de l’Annex 2.1 a aquest Plec.
c) Oferta tècnica i d’altres criteris d’adjudicació signada digitalment pel licitador o
persona que el representi segons el model de l’Annex 2.2 a aquest Plec, al qual
s’haurà d’annexar en el mateix arxiu informàtic signat digitalment la documentació que
demostri el compliment dels requisits exigits en el Plec de prescripcions tècniques i els
ítems avaluables mitjançant l’aplicació de criteris automàtics indicats a l’Annex 3
d’aquest Plec (subcriteris 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4).
d) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, si s’escau.
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
e) Declaració, en el seu cas, de pertinença a grup empresarial, d’acord amb els
supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb indicació de totes les empreses
pertanyents al grup.
f) Declaració de dades personals, segons consta a l’Annex 4 a aquest Plec.
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Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar una
declaració en què posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es
prestaran els serveis associats a aquests.
A petició de l’òrgan de contractació, l’adjudicatari haurà de signar el contracte
d’encarregat de tractament de dades personals que s’adjunta d’Annex 5.
g) Certificat que acrediti la inscripció en el Registre d’Operadors de Xarxes i
Serveis de Comunicacions Electròniques.
12.- Obertura de proposicions i proposta de classificació i adjudicació.
12.1. Finalitzat el termini de presentació es procedirà a l’obertura de les proposicions
presentades i la valoració de les proposicions es farà pels serveis tècnics en un termini
no superior a 7 dies.
12.2. El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini
de 7 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de:
a) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte
(consignar només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) i, si s’escau,
compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs.
b) Acreditar la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible, excepció feta de la solvència.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta i se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en favor del següent
candidat en puntuació.
13.- Adjudicació del contracte.
13.1. L’òrgan de contractació haurà de dictar resolució motivada d’adjudicació a favor
del licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi
presentat tota la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels
requisits exigits, de conformitat al que s’estableix a la clàusula onzena i dotzena, així
com l’habilitació professional segons clàusula quarta.
13.2. L’acord d’adjudicació serà notificat als candidats en la forma prevista a l’article
151 de la LCSP i simultàniament es publicarà al perfil de contractant.
13.3. Les ofertes presentades i la documentació relativa a la valoració de les mateixes
seran accessibles de forma oberta per mitjans informàtics sense cap restricció des del
moment en que es notifiqui l’adjudicació del contracte.
CAPÍTOL III
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FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
14.- Formalització del contracte.
14.1. El contracte es perfecciona amb la seva formalització. A partir d’aquest moment,
l’adjudicatari i la Fundació i2CAT queden obligats al seu compliment i els són
d’aplicació les disposicions que regeixen els seus efectes, compliment i extinció.
14.2. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura, per part de
l’adjudicatari, de la resolució d’adjudicació (art 159.6 g) LCSP) en un termini no
superior a 15 dies hàbils des de la recepció d’aquesta.
14.3. De conformitat amb el que preveu l’article 154 de la LCSP la formalització
d’aquest contracte es publicarà al perfil de contractant de la Fundació i2CAT.
Quan el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’adjudicatari, la Fundació
i2CAT podrà exigir a l’empresa adjudicatària la indemnització dels danys i perjudicis
ocasionats.
No es podrà iniciar l’execució del contracte si no s’ha formalitzat prèviament, llevat dels
casos previstos a l’article 120 de la LCSP.
CAPÍTOL IV
EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
15.- Responsable dels treballs i resolució d’incidències.
15.1. La direcció executiva de la Fundació i2CAT podrà designar un tècnic, amb
titulació adequada i suficient, com a responsable d’aquests treballs.
15.2. Conforme allò establert a l’article 62 de la LCSP, seran funcions del responsable:
a) Supervisar l’execució del contracte, adoptant i donant les ordres i instruccions
adients per aconseguir els objectius dels treballs i la seva adequació al interès públic
perseguit.
b) Donar compte a l’òrgan de contractació de les incidències que sorgeixin en la
realització dels treballs contractats, perquè aquest adopti les resolucions oportunes
com a òrgan competent.
15.3. Les incidències que puguin sorgir entre la Fundació i2CAT 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.
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.
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16.- Lloc de la realització dels treballs.
La realització del contracte, en les activitats que siguin necessàries per la naturalesa
del seu objecte, es durà a terme en les dependències de la Fundació i2CAT (C/ Gran
Capità 2-4, Edifici Nexus I, 08034 Barcelona).
17.- Obligacions del contractista.
17.1. El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes al
present Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions
tècniques i a les ordres i instruccions que, si s’escau, doni el responsable dels treballs.
17.2. Conforme el que disposa l’article 197 de la LCSP l’execució del contracte es
realitzarà a risc i ventura del contractista.
17.3. Serà obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 194
de la LCSP, indemnitzar tots els danys i perjudicis que, per si mateix o per personal o
mitjans que d’ell depenguin, es causi a tercers com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte.
17.4. Igualment d’acord amb l’article 238 de la LCSP, serà responsable dels danys i
perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant a la Fundació i2CAT com
a tercers, per defectes o insuficiències tècniques del seu treball i de les prestacions o
serveis realitzats, o per errades materials, omissions o infraccions de preceptes legals
o reglamentaris.
17.5. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte i sota la seva
exclusiva responsabilitat, 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, i en particular les que estableix
l’annex V de la LCSP.
Més en detall, l’empresa contractista està obligada a:
a) Complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat i fiscals.
b) Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni
col·lectiu sectorial aplicable.
c) Aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.
d) Aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les següents mesures de
caràcter mediambiental:
-

Compromís de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

-

Manteniment i millora dels valors mediambientals que puguin veure’s afectats per
l’execució del contracte.
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e) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a
utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert i mitjançant l’abonament, si s’escau,
de la contraprestació econòmica fixada; de cuidar del bon ordre del servei;
d’indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions
requerides per portar a terme el servei, amb l’excepció dels que es produeixin per
causes imputables a la Fundació i2CAT; i de lliurar, si s’escau, les obres i instal·lacions
a què estigui obligat en l’estat de conservació i funcionament adequats.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte, d’acord amb l’article 202 de la LCSP. L’incompliment de les obligacions en
matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o
els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a
la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest Plec.
17.6. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades,
informacions i antecedents, que no tenint el caràcter de públics o notoris, li siguin
confiats o en tingui coneixement amb ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta
contractació.
17.7. La Fundació i2CAT adquirirà la propietat intel·lectual del treball objecte del
contracte, si fos el cas, des del seu inici, essent responsabilitat del contractista els
perjudicis que es puguin ocasionar contra aquest dret de propietat, per actuacions de
les que sigui directament o indirectament responsable.
17.8. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb la
Fundació i2CAT 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.
17.9. 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 la Fundació i2CAT com a responsable del tractament 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 terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del
contracte.
17.10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
1.- L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la legislació
de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament
vigent a Espanya i a la Unió Europea, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés, inclòs 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 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquesta és
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una obligació especial d’execució i té el caràcter d’obligació contractual essencial de
conformitat amb el que disposa la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.
2.- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui
dades de caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
3.- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per facilitar la referida informació a la Fundació i2CAT amb la
finalitat de licitar en el present procediment.
4.- La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal serà dipositada a les oficines de la Fundació i2CAT, ubicades a l’Edifici
Nexus I, c/ Gran Capità 2-4, 2ª planta, Barcelona CP 08034, i serà tractada per la
Fundació i2CAT per a la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels
licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractació pública que li sigui d’aplicació. Els destinataris d’aquesta informació seran
la Fundació i2CAT, la Generalitat de Catalunya, si escau, així com aquells tercers que
realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte,
necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
5.- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador
autoritza a la Fundació i2CAT a tractar la referida documentació i informació en els
termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del
contracte.
6.- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició dirigint un escrit a la Fundació i2CAT, com entitat responsable del
tractament, a l’adreça indicada en l’apartat anterior, adjuntant una còpia del DNI o un
altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.
7.- Els licitadors han de presentar la declaració de dades personals segons consta a
l’Annex 4.
18.- Clàusula Ètica.
18.1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que
intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública
estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació
pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que
formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
18.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions
següents:
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de
les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de
contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
18.3. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de
seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
18.4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.
18.5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 18.2 s’estableix una
penalitat mínima de 100 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat
dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès
públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot
cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del
contracte.
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- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 18.2 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 18.2 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.
19.- Obligacions del contractista en matèria de transparència.
19.1. El contractista es compromet a facilitar a la Fundació i2CAT, en compliment de
les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li
sigui requerida per tal de fer efectiu la publicitat activa i el dret d’accés exercit pels
ciutadans, en relació a la prestació contractada.
19.2. L’adjudicatari resta obligat a facilitar a la Fundació i2CAT la informació establerta
per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
referent a les activitats directament relacionades amb el sector públic.
20.- Despeses per compte del contractista.
El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la licitació,
formalització i compliment del contracte.
21.- Pagament del contracte.
21.1. L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu de l’objecte d’aquest
contracte efectivament executat i si escau formalment rebut per la Fundació i2CAT.
21.2. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes
en l’article 198 de la LCSP.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, 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, s’han de signar amb signatura
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el
número d’expedient de contractació.
21.3. 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
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29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
21.4. L’empresa contractista podrà prestar els serveis amb major celeritat que
l’establerta en el contracte. 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.
21.5. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
22.- Compliment dels terminis.
22.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte
previstos al present Plec o al de prescripcions tècniques. En el cas de demora en el
compliment dels terminis, per causa que li sigui imputable, la Fundació i2CAT podrà
optar, indistintament, conforme s’estableix a l’article 193.3 de la LCSP, per la resolució
del contracte o per la imposició d’una penalitat d’1 euro/dia per cada 1000 euros del
preu del contracte, IVA exclòs.
22.2. Cada cop que les penalitats per demora superin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre el contracte o acordar la
continuïtat de la seva execució amb la imposició d’una penalitat de 2 euros/dia per
cada 1.000 euros del preu del contracte.
22.3. La imposició de la penalitat no exclou la indemnització a que pugui tenir dret la
Fundació i2CAT pels danys i perjudicis ocasionats per la demora imputable al
contractista.
22.4. La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de la
Fundació i2CAT.
22.5. Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al
contractista, la Fundació i2CAT podrà, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la
pròrroga per un temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un
altre de menor, d’acord amb allò que disposa l’article 195.2 de la LCSP.
23.- Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució del servei
objecte del contracte.
23.1. La Fundació i2CAT valorarà i establirà si els treballs realitzats pel contractista
s’adeqüen a les prescripcions establertes per a la seva correcta execució i compliment.
En el seu cas, requerirà l’execució de les prestacions contractades i l’esmena de
deficiències observades amb ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no
s’ajusten al servei contractat, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al
contractista, la Fundació i2CAT el podrà rebutjar i restarà exempta de l’obligació de
pagament o, en el seu cas, tenint dret a la recuperació del preu satisfet.
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23.2. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respondrà de la
correcta realització dels mateixos i dels defectes que hi poguessin haver.
23.3. El contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o
mal executats siguin conseqüència d’una ordre de la Fundació i2CAT.
23.4. La Fundació i2CAT podrà exigir l’esmena per part del contractista dels defectes,
insuficiències tècniques, errades materials, omissions i infraccions de preceptes legals
o reglamentaris que pugui tenir l’encàrrec objecte d’aquesta contractació i que siguin
imputables al contractista, atorgant-li un termini no superior a 1 mes.
23.5. Si el contractista realitzés defectuosament l’objecte del contracte, o no corregís
les deficiències o defectes detectats en el termini atorgat, l’òrgan de contractació podrà
optar per resoldre el contracte amb incautació de la garantia constituïda si s’hagués de
constituir d’acord amb aquest Plec, o be imposar-li una penalització econòmica
proporcional a la gravetat de l’incompliment que es fixa en un màxim de 2 euros/dia
per cada 1.000 euros del preu del contracte, a comptar des del dia en que se li va
donar l’ordre d’esmenar i el termini per fer-ho, sense que pugui superar-se el 10% del
pressupost del contracte.
24.- Cessió i subcontractació.
24.1. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 214 de la LCSP, queda prohibida
la cessió total o parcial dels drets i obligacions del contracte, sense que hi hagi
prèviament autorització de l’òrgan de contractació i sempre i quan es compleixin els
demés requisits i condicions establerts a la llei.
24.2. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al
compliment de les disposicions previstes als articles 215 i 216 de la LCSP i
especialment al compliment dels següents requisits:
a) 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.
b) 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.
c) La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
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d) 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:
− La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte;
ó
− 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).
e) 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 la Fundació i2CAT, de conformitat amb aquest Plec i amb els termes
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social
o laboral a què es refereix la clàusula dissetena d’aquest Plec. El coneixement que la
Fundació i2CAT tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren
la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
f) Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de la Fundació i2CAT
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
g) 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.
h) L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
i) Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
j) El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
CAPÍTOL V
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
25.- Modificació.
25.1. El contracte es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i forma
previstos a la subsecció 4a, secció 3a, Llibre II, Títol I d’acord amb el procediment
regulat a l’article 191 i 207 de la LCSP.
25.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar, prèviament a la seva
execució, la modificació del contracte, i ambdues parts hauran de subscriure la
corresponent addenda al contracte inicial, d’acord amb allò establert a l’article 203 de
la LCSP, en relació amb l’article 153 de l’esmentada normativa.
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26.- Suspensió del treball objecte del contracte.
26.1. Si la Fundació i2CAT acordés la suspensió del contracte o aquesta tingués lloc
per aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, s’aixecarà un acta en que,
conforme disposa l’article 208 de la LCSP, es consignaran les circumstàncies que ho
han motivat i la situació de fet en l’execució del contracte.
26.2. Acordada la suspensió, la Fundació i2CAT indemnitzarà el contractista els danys
i perjudicis efectivament soferts per aquest, que es xifraran d’acord amb allò previst als
apartats 2 i 3 de l’article 313 de la LCSP.
CAPÍTOL VI
FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
27.- Responsabilitats del contractista i compliment del contracte.
27.1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i de les
prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a la Fundació i2CAT 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 la prestació dels serveis objecte del contracte, excepte en el cas que
els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la
Fundació i2CAT.
27.2. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la
totalitat del seu objecte, de conformitat amb allò establert en aquest Plec i al de
prescripcions tècniques i a satisfacció de la Fundació i2CAT.
27.3. La conformitat de la Fundació i2CAT s’expressarà mitjançant informe favorable
del responsable del contracte que s’haurà d’emetre, si és el cas, en un termini màxim
d’un mes des de la finalització del servei.
27.4. 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.
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Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
27.5. Si l’objecte del contracte no està en condicions d’ésser rebut, se’n deixarà
constància expressa i es donaran al contractista les ordres i instruccions precises per
corregir els defectes observats o per tal que procedeixi a una nova i total execució de
conformitat amb allò pactat, essent d’aplicació allò previst a la clàusula 23 d’aquest
Plec. Si malgrat tot, els treballs realitzats no s’adeqüen a la prestació contractada, com
a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, la Fundació i2CAT
podrà refusar-los quedant exempta de l’obligació de pagament i tenint dret, si s’escau,
a la recuperació del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.
28.- Resolució i extinció 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 de la LCSP relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre la Fundació i2CAT i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de la Fundació i2CAT per un termini superior a
sis mesos.
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest Plec.
- L’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.
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- 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.
- Serà també causa de resolució, l’incompliment per part del contractista del deure de
confidencialitat previst a la clàusula 17.6 d’aquest Plec.
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.
29.- Termini de garantia.
D’acord amb l’article 210 de la LCSP i atès que la correcta execució del servei
contractat serà comprovable en el termini previst a la clàusula 27.3 d’aquest Plec, no
s’estableix termini de garantia.

Barcelona, 31 de juliol de 2020

l’Òrgan de Contractació

Sr. Josep Paradells Aspas
Director

Sr. Joan Manel Martín Almansa
Director Executiu
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Exp. 2020073100
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMUNICACIONS DE TELEFONIA MÒBIL DE
VEU I DADES DE LA FUNDACIÓ i2CAT
El Sr./La Sra. ......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..........., i segons escriptura pública
autoritzada davant el Notari Sr./Sra. .........., en data ..... i amb número de protocol .....,1
amb CIF núm. .............., domiciliat/da a ..........., carrer ........................ núm.........., opta
a la contractació relativa a l’objecte indicat a l’encapçalament i DECLARA
RESPONSABLEMENT:
− Que el perfil d’empresa és el següent (marcar amb una creu):

□ Microempresa: Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual o balanç

general anual no superior als 2 milions d’euros.

□Petita empresa: Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual o balanç

general anual no superior als 10 milions d’euros.

□Mitjana empresa: Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis anual no
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual no superior als 43 milions
d’euros.

□

Gran empresa: 250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual superior
als 50 milions d’euros o balanç general anual superior als 43 milions d’euros.
− Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 65 a 97 de la LCSP.

− Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
− Que l’empresa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el
sector públic i disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la
clàusula 4 d’aquest plec, i està en disposició de poder-ho acreditar en el moment que
sigui requerida.
− Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 12 del PCAP i a signar, a petició de l’òrgan
de contractació, el contracte d’encarregat de dades personals que consta a l’Annex 5.
En cas d’empresaris individuals s’haurà d’aportar fotocopia del DNI i document d’alta fiscal
models 036 o 037 segons correspongui.

1
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− Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.
− Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexuals.
− Que l’empresa no té coneixement de cap conflicte d’interès amb la Fundació i2CAT
degut a la seva participació en el present procediment de contractació.
− Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.
− Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivarse del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de
la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
− Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
− Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols.
− Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.

□ SÍ

□ NO

□ NO obligat per normativa

− Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

□ SÍ

□ NO

□ NO obligat per normativa

− Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:

□
□

Està subjecte a l’IVA.

Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

− Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:

□ Està subjecte a l’IAE.
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□ Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

− Que, respecte a la intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, el licitador
declara:

□

SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris)

□ NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
− Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil professional

*Camps obligatoris
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
dita circumstància, per escrit, a la Fundació i2CAT per tal de fer la modificació
corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que la Fundació i2CAT pugui facilitar-les al servei eNotum a aquests efectes.
− Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura electrònica)
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ANNEX 2.1
OFERTA ECONÒMICA (CRITERI D’ADJUDICACIÓ 1)
Exp. 2020073100
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMUNICACIONS DE TELEFONIA MÒBIL DE
VEU I DADES DE LA FUNDACIÓ i2CAT
El Sr./La Sra. ......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..........., i segons escriptura pública
autoritzada davant el Notari Sr./Sra. .........., en data ..... i amb número de protocol .....,
amb CIF núm. .............., domiciliat/da a ..........., carrer ........................ núm.........., opta
a la contractació relativa al objecte indicat a l’encapçalament i MANIFESTA:
− Que declara conèixer i accepta les condicions i requisits que s’exigeixen en els Plecs
de prescripcions tècniques i de les clàusules administratives particulars;
− Que es compromet a realitzar aquests treballs amb estricta subjecció als esmentats
requisits i condicions d’acord amb el pressupost que es fa constar en aquesta
proposta;
− Que el preu d’execució del contracte pel qual es compromet és el següent:

Preu màxim
sense IVA (€)
28.847,20 €

Preu ofertat
sense IVA (€)
xx.xxx,xx €

% IVA
xx

Preu ofertat
amb IVA (€)
xx.xxx,xx €

− Que el preu d’execució abans esmentat s’ha calculat omplint la plantilla Excel
d’oferta econòmica proporcionada per la Fundació i2CAT a aquest efecte i que les
tables resultants s’annexen al present document com a part integrant de l’oferta.

(Data i signatura electrònica)
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ANNEX 2.2
OFERTA TÈCNICA I D’ALTRES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (CRITERIS 2 I 3)
Exp. 2020073100
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMUNICACIONS DE TELEFONIA MÒBIL DE
VEU I DADES DE LA FUNDACIÓ i2CAT
El Sr./La Sra. ......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..........., i segons escriptura pública
autoritzada davant el Notari Sr./Sra. .........., en data ..... i amb número de protocol .....,
amb CIF núm. .............., domiciliat/da a ..........., carrer ........................ núm.........., opta
a la contractació relativa al objecte indicat a l’encapçalament i MANIFESTA:
− Que els serveis proposats compleixen amb tots els requisits exigits en el Plec de
prescripcions tècniques;
− Que es compromet als següents serveis opcionals d’acord amb el criteri 2 de l’Annex
3 del Plec de clàusules administratives particulars:
Subcriteri

Sí/No

Preu unitari màxim Preu unitari ofertat
per línia i mes (IVA per línia i mes (IVA
no inclòs)
no inclòs)

2.1 Número de telèfon
virtual

2,00 €

2.2 Serveis de Mobile
Device Management

3,00 €

− Que es compromet a les següents propostes de valor d’acord amb el criteri 3 de
l’Annex 3 del Plec de clàusules administratives particulars:
Subcriteri

Sí/No

3.1 Trucades il·limitades des de línies fixes i mòbils
3.2 Ofertes personals a empleats
3.3 Possibilitat de finançament dels terminals a 24 mesos sense interessos
3.4 Extensió del roaming gratuït als Estats Units
− Que annexa a la present proposta la documentació que demostra el compliment dels
requisits exigits en el Plec de prescripcions tècniques i els criteris 2 i 3 de l’Annex 3 del
Plec de clàusules administratives particulars (subcriteris 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4) als
quals s’hagi compromès.
(Data i signatura electrònica)
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ANNEX 3
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, la següent taula resumeix els criteris que es tindran en compte a l’hora de
dur a terme la valoració de les propostes presentades per cada licitador.
Punts (100)

Descripció del concepte a valorar

90

1. Preu del servei, que consta dels següents components obligatoris:
1.1 Preu quota de línia mòbil (veu i dades nacionals)
1.2 Preu quota de línia mòbil només de veu amb numeració fixa (veu
nacional)
1.3 Preu del servei de centraleta virtual
1.4 Preu trucades de veu internacionals des d’Espanya (fix o mòbil)
1.5 Preu consum de dades en roaming
1.6 Preu trucades de veu en roaming
1.7 Preu terminals lliures
1.8 Preu serveis de seguretat
1.9 Preu línies de softphone

6

2. Serveis opcionals

2

2.1 Número de telèfon virtual

4

2.2 Serveis de Mobile Device Management

4

3. Altres propostes de valor

1

3.1 Trucades il·limitades des de línies fixes i mòbils

1

3.2 Ofertes personals a empleats

1

3.3 Possibilitat de finançament dels terminals a 24 mesos sense interessos

1

3.4 Extensió del roaming gratuït als Estats Units

Tots els criteris utilitzats es valoraran de forma objectiva, a través del càlcul d’un preu
(criteris 1 i 2) o a través de una decisió binaria SI/NO (criteri 3). Pel criteri 1 s’aplicarà
la següent formula:
a) L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat desproporcionada o amb valors
anormals (*) ha de rebre la puntuació màxima del concepte a valorar.
b) Les altres ofertes que no s’hagin declarat desproporcionades o amb valors
anormals (*) han de rebre una puntuació inferior a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent en aplicació de la “Directriu 1/2020
d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica
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i tècnica” de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya:

1
On:
P = Puntuació de l’oferta a Valorar
v

P = Punts criteri econòmic = 90
Om = Oferta Millor
O = Oferta a Valorar
v
IL = Import de Licitació = 28.847,20 €
(*) Seran baixes presumptament desproporcionades aquelles que resultin d’aplicar el
reglament de la LCSP.
S’adjunta un document Excel a utilitzar per al càlcul del cost de l’oferta presentada per
l’entitat licitadora.

1. Preu del servei (90 punts)
1.1 Preu quota de línia mòbil – veu i dades nacionals
Preu de la quota de línia mòbil que inclogui com a mínim 1000 minuts de trucades a
mòbils i fixes nacionals, més una tarifa plana de dades amb una bossa de 150 GB al
mes a compartir entre tots els terminals. S’ha de calcular el preu per a 35 terminals i 2
anys de duració del servei.
1.2 Preu quota de línia mòbil només de veu amb numeració fixa – veu nacional
Preu mensual de la quota de línia mòbil només de veu amb numeració fixa, amb una
tarifa plana de veu amb trucades il·limitades a mòbils i fixos nacionals, incloent el cost
dels terminals. S’ha de calcular el preu per a 10 línies de veu i 2 anys de duració del
servei.
1.3 Preu del servei de centraleta virtual
Preu mensual del servei de centraleta virtual, per a 4 extensions durant 2 anys de
duració del servei.
1.4 Preu trucades de veu internacionals des d’Espanya
Preu de les trucades de veu internacionals des d’Espanya, realitzades des de línies
amb numeració fixa o mòbils. El preu s’ha de calcular per una duració del servei de 2
anys, tenint en compte el següent volum de trucades.
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Zona

Nº trucades / mes

Nº minuts / mes

Europa

30

300

Estats Units

4

30

Resta del món

2

10

1.5 Preu de dades en roaming
Preu del consum de dades en roaming, per a una duració del servei de 2 anys, tenint
en compte el següent volum de tràfic de dades mensual.
Zona

MB / mes

Europa

4000

Estats Units

15

Resta del món

4

1.6 Preu de veu en roaming
Preu de trucades de veu internacionals realitzades des de línies mòbils en roaming a
Espanya, o rebudes des de línies mòbils o fixes a Espanya. El preu s’ha de calcular
per una duració del servei de 2 anys, tenint en compte el següent volum de trucades.
Zona

Nº trucades / mes

Nº minuts / mes

Europa

25

240

Estats Units

2

10

Resta del món

1

5

1.7 Preu de compra del terminal lliure
Preu de compra de terminals lliures, tenint en compte les games definides en el plec
de prescripcions tècniques amb les quantitats detallades en la taula següent.
Gama

Nº terminals

4G bàsica

5

4G avançada

15

5G bàsica

10

5G Avançada

5

1.8 Preu dels serveis de seguretat
Preu dels serveis de seguretat definits a la secció 3.2.6 del plec tècnic, per a un total
de 35 terminals mòbils durant 2 anys.
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1.9 Preu de línies de softphone
Preu de 4 línies de softphone que compleixin amb els requeriments descrits en la
secció 2.2.4 del plec de prescripcions tècniques, per una duració del servei de 2 anys.
2. Serveis opcionals (6 Punts)
Els criteris 2.1 i 2.2 es valoraran amb el següent procediment:
•
•
•

El licitador que no pugui proporcionar el servei o que no pugui fer-ho per un
preu unitari inferior o igual al preu màxim obtindrà 0 punts.
El licitador que ofereixi el servei amb el preu unitari menor, obtindrà la màxima
puntuació.
La resta de licitadors que ho puguin ofertar reben una puntuació menor, d’acord
amb la mateixa fórmula utilitzada pel criteri 1, substituint l’Import de Licitació
(IL) pel preu unitari màxim.

2.1 Número de telèfon virtual (2 punts)
Possibilitat de disposar d’un servei de número de telèfon virtual per als terminals
mòbils, tal i com es descriu a la secció 3.2.8 del plec tècnic. El preu màxim del servei
ha de ser de 2 € per línia i mes (IVA no inclòs).
2.2 Servei de MDM per als terminals mòbils (4 punts)
Possibilitat de disposar del servei de Mobile Device Management per als terminals
mòbils, descrit en la secció 3.2.7 del plec tècnic, amb un preu màxim de 3 € per línia i
mes (IVA no inclòs).
3. Altres propostes de valor (4 Punts)
3.1 Trucades il·limitades (1 punts)
Possibilitat de disposar de trucades il·limitades incloses en la tarifa plana de les línies
fixes i mòbils.
3.2 Ofertes personals a empleats (1 punt)
Possibilitat de disposar d’ofertes personals per les línies particulars dels empleats de la
Fundació i2CAT.
3.3 Finançament de la compra de terminals (1 punt)
Possibilitat de finançar la compra de terminals sense interessos, a 24 mesos.
3.4 Extensió de roaming gratuït (1 punt)
Extensió de roaming gratuït als Estats Unit.
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ANNEX 4
DECLARACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Sense perjudici del que estableix l’article 28.2 del 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 la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, en els contractes
l’execució dels quals requereixi el tractament per part del contractista de dades
personals per compte del responsable del tractament, addicionalment es fa constar la
següent informació:
a)
La finalitat per a la qual se cedeixen les dades: Tractar les dades de caràcter
personal que siguin necessàries per assolir el servei de comunicacions de telefonia
mòbil de veu i dades de la Fundació i2CAT.
b)
El futur contractista s’obliga a sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de
la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix
l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP.
c)
Obligació de presentar abans de la formalització del contracte una declaració
en què posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els
serveis associats a aquests.
d)
L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del
contracte, de la informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra c)
anterior.
e)
L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta si tenen previst
subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica,
dels subcontractistes als quals se n’encarregui la realització.
Les obligacions que recullen les lletres a) a e) anteriors en tot cas són obligacions
essencials als efectes del que preveu la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 i el seu
incompliment comportarà la nul·litat de ple dret.

(Data i signatura electrònica)
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ANNEX 5
CONTRACTE D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Barcelona, a ________________________ de 2020
................, actuant en nom i representació de la FUNDACIÓ PRIVADA I2CAT,
INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA (en endavant Fundació i2CAT),
amb CIF G63262570 i domicili al Carrer Gran Capità nº 2-4, Edifici Nexus I, Despatx
203, 08034 Barcelona, com a Responsable del Tractament de dades
I per altra banda el Sr. ............................., actuant en nom i en representació de
l’empresa XXXXXXX, amb XXXXXXXX, com a Encarregat de Tractament de dades
ACORDEN
1.

Objecte de l’encàrrec del tractament

L’objecte de les presents clàusules és la definició de les condicions i garanties per les
quals l’Encarregat del Tractament de dades es compromet a respectar, en nom del
Responsable del Tractament de dades, durant els tractaments de dades de caràcter
personal portats a terme i especificats en el present contracte.
S’acorda el compromís amb l’aplicació de la regulació vigent en tot moment en matèria
de protecció de dades i, particularment, del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades (endavant, RGPD) i la incorporació de les mesures urgents
determinades al Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten
mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital,
contractació del sector públic i telecomunicacions.
2.

Descripció de les prestacions contractades: finalitat

S’habilita a l’Encarregat del Tractament de dades, per compte del Responsable del
Tractament de dades, a tractar les dades de caràcter personal que siguin necessàries
per assolir el servei de comunicacions de telefonia mòbil de veu i dades de la Fundació
i2CAT, concretant-se en el següent accés a dades:
XXXXXXXXXXXXXX
Dintre del servei que s’ha descrit, la naturalesa dels tractaments que s’encarreguen
són:
•
•
•

Conservació
Consulta
Comunicació

3.

Durada del contracte
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La vigència del present contracte està vinculat a la durada del contracte principal de
serveis.
Un cop finalitzat el present contracte i si escau, les seves pròrrogues, l’Encarregat del
Tractament de dades haurà de suprimir les dades personals i suprimir qualsevol còpia
que tingui al seu poder.
4.

Obligacions de l’Encarregat del Tractament de dades

L’Encarregat del tractament de dades, així com tot el seu personal, es compromet a:
a)
Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o els que reculli per la seva
inclusió, únicament per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà
utilitzar les dades per finalitats pròpies.
b)
Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Responsable del Tractament
de dades. Si l’encarregat del tractament de dades considera que algunes de les
instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de
dades de la Unió o dels Estats Membres, l’Encarregat informarà immediatament al
Responsable. En el seu cas, quan l’Encarregat del Tractament de dades estigui obligat
a realitzar transferències de dades personals a un tercer país o bé a una organització
internacional, en virtut de la legislació de la Unió o d’un Estat Membre al qual estigui
subjecte, haurà d’informar al Responsable del Tractament de dades d’aquest
requeriment legal abans de realitzar els tractaments, excepte que la llei ho prohibeixi
per motius importants d’interès públic.
c)

Garantir la confidencialitat de les dades personals tractades.

d)
Assegurar que les persones autoritzades per al tractament de les dades de
caràcter personal s’han compromès, de forma expressa i per escrit, a garantir la
confidencialitat o estan sota una obligació legal de confidencialitat, així com que han
rebut la formació necessària en relació a la protecció de dades de caràcter personal.
e)
Tenir en consideració en relació a les eines, productes, aplicacions o serveis
emprats o portats a terme dels principis de privacitat des del disseny i per defecte.
f)
No comunicar les dades a terceres persones, excepte que compti amb
l’autorització expressa del Responsable del Tractament de dades, en els supòsits
legalment admissibles. L’Encarregat pot comunicar les dades a altres Encarregats,
sota les instruccions del Responsable del Tractament de dades. En aquest cas, el
Responsable del Tractament de dades haurà d’identificar, de forma prèvia i per escrit,
l’entitat a la que s’han de comunicar les dades, quines dades s’han de comunicar i les
mesures de seguretat a aplicar per a procedir a la comunicació.
4.1.

Subcontractació

No està permesa la subcontractació del contracte d’encarregat de tractament.
4.2.

Dret d’Informació dels Usuaris

És responsabilitat del Responsable del Tractament de dades d’informar als usuaris
sobre els tractaments que es realitzaran sobre les seves dades personals en el
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moment de la recollida d’aquestes. En el cas de que l’encarregat de tractament de
dades efectuï recollida de dades haurà de proporcionar als usuaris informació relativa
als tractament de dades que es realitzaran. La redacció i format de la informació que
es facilitarà haurà de consensuar-se amb el Responsable del Tractament de dades
abans de la recollida de les dades.
4.3.

Exercici dels Drets dels Usuaris

L’Encarregat del Tractament de dades haurà d’assistir al Responsable del Tractament
de dades, en la mesura en que sigui possible, en el compliment de l’obligació de
respondre a les sol·licituds d’exercici de drets per part dels usuaris: dret d’accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i dret
a no estar subjecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració
de perfils).
El Responsable del Tractament de dades haurà de resoldre dins del termini establert,
les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació
del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades
automatitzades, en relació amb les dades objecte de l’encàrrec.
4.4.

Notificacions de violacions de la seguretat de les dades

L’Encarregat de Tractament de dades haurà de notificar al Responsable del
Tractament de dades de qualsevol violació de seguretat sense dilació indeguda i, en
cap cas no més tard de 72 hores des de que tingués coneixement d’aquesta a
través de correu electrònic a l’adreça rgpd@i2cat.net. La notificació haurà de ser
enviada acompanyada de la documentació necessària i rellevant per tal de poder
registrar-la, i comunicar-la a l’autoritat de control competent.
No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació de la
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si es disposa d’ella es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
a)
Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, inclusivament, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat
d’interessats afectats, i les categories i el nombre aproximat de registres de dades
personals afectats.
b)
El nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre
punt de contacte en el qual pugui obtenir-se més informació.
c)
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
d)
Descripció de les mesures adoptades o propostes per posar remei a la violació
de la seguretat de les dades personals, incloent, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho
sigui, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.
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4.5.
Assistència prestada per l’Encarregat del Tractament de dades al Responsable
del Tractament de dades respecte al compliment amb les seves obligacions
L’Encarregat del Tractament donarà assistència al Responsable del Tractament en la
realització de les avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan
procedeixi. També prestarà assistència al Responsable del Tractament amb la
realització de les consultes prèvies a l’autoritat de control, quan procedeixi.
4.6.

Mesures de Seguretat

L’Encarregat del Tractament es compromet a implementar, en tot cas, les següents
mesures de seguretat:
a)
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament. Disposar dels mitjans tècnics i organitzatius
necessaris per garantir la seguretat i confidencialitat de tota la informació de caràcter
personal que li sigui lliurada. Vigilar en tot cas la correcta protecció lògica i física de les
dades de caràcter personal per així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés
no autoritzat. En aquest sentit la protecció s’estén a qualsevol suport, tant automatitzat
com no automatitzat, i per això es compromet a no incloure dades de caràcter personal
en fitxers que no reuneixin les condicions que la normativa aplicable determini en cada
moment.
b)
Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en
cas d’incident físic o tècnic.
c)
Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques
i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
d)

Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

4.7.

Destí de les dades

Al finalitzar el servei prestat en torn al tractament de les dades, l’Encarregat del
Tractament de dades es compromet a destruir totes les dades personals de que
disposi en virtut del present contracte.
4.8.

El Delegat de Protecció de Dades

L’Encarregat de Tractament comunicarà al Responsable del Tractament la identitat i
dades de contacte del seu delegat de protecció de dades, si en virtut de l’article 37
RGPD i normativa aplicable l’ha hagut de designar.
4.9.

Registre d’activitats de tractament

L’Encarregat de Tractament es compromet a portar i mantenir un registre escrit de
totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del responsable,
el qual haurà de contenir:
a)
El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada
responsable per compte del qual actuï l’encarregat i, en el seu cas, del representant
del responsable o de l’encarregat i del seu delegat de protecció de dades.
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b)
Les categories de tractament efectuats per compte del Responsable del
Tractament.
c)
En el cas que correspongui, les transferències de dades personal a un tercer
país o organització internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o
organització internacional i, en el cas de transferències indicades en l’article 49 apartat
1, paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties adequades.
d)
Quan sigui possible, una descripció general de les mesures de seguretat
tècniques i organitzatives, relatives a:
a.

La seudonimització i el xifrat de dades personals.

b.
La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
c.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals
de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
d.
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.
4.10. Documentació
L’Encarregat del Tractament proveirà al Responsable del Tractament amb la
documentació necessària i imprescindible per demostrar l’acompliment amb les seves
obligacions, així com per a la realització de les auditories o inspeccions que realitzi el
responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
5.
Obligacions del Responsable del Tractament respecte l’Encarregat del
Tractament
El Responsable del Tractament es compromet a:
a)
Entregar a l’Encarregat de les dades que es transcriuen a l’apartat de
“Descripció de les prestacions contractades” del present document.
b)
Documentar, per escrit, qualsevol instrucció relacionada amb el tractament de
les dades per part de l’Encarregat del Tractament.
c)
Realitzar una avaluació d’impacte en protecció de dades personals de les
operacions de tractament a realitzar per l’Encarregat del Tractament.
d)

Realitzar les consultes prèvies que corresponguin.

e)
Assegurar-se, abans i durant el tractament, acomplir amb les obligacions
regulades al RGPD per part de l’Encarregat del Tractament.
f)

Supervisar el tractament, inclosa la realització d’inspeccions i auditories.
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I en prova de conformitat, signen electrònicament els representants d’ambdues
entitats.

Per la FUNDACIÓ i2CAT
XXXXXXXXXXX

Per l’EMPRESA
XXXXXXXXXXX
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