Identificació de l'expedient
Expedient:
UO Responsable:
Assumpte:
Procediment:
Interessat:

2022/00004002X
Departament Central de Contractació
CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE
LLICÈNCIES DEL SOFTWARE DE GESTIÓ D'INCIDÈNCIES I LA SEVA
ADAPTACIÓ A DISPOSITIUS MÒBILS PER L'AJUNTAMENT DE BADALONA
Preparació, gestió i adjudicació del contracte (P2)
ATTENDRE SL amb NI F B66 583311

CONTRACTE ADMINISTRATIU

Contracte:

Cont ract e de serveis de mantenimen t i
act uali tza ció d e le s lli cències de so ftwa re de
gest ió d’in cidències i la seva adaptació a
dispo sit ius
mòbil s,
de
que
disp osa
l’Aj unt ament de Badalon a, sense d ivisió d e
lots

Sistema de selecció:
Òrgan que el formalitza:

Procediment negociat sense publicitat.

El 6è tinent d’alcalde, regidor de l’ Ambit de Govern i
Seguretat Ciutadana, per delegació de l’ alcalde segons
Resol. Del. Número 2021010476 de data 8/11/2021,
modificada en data 19/11/2021

Data d’adjudicació:

Mitjançant resolució número 2022002600 de data 10 de
març de 2022

Adjudicatari:
Garantia definitiva:
Expedient:

ATTENDRE SL amb NIF B66583 311
590,00 euros
2022/00004002X

PARTS DEL CONTRACTE
D’una banda, el Sr. Christian Carneado Hernández, 6è tinent d’alcalde, regidor de l’ Àmbit de Govern i
Seguretat Ciutadana, qui actua per delegació de l’alcalde i en representació d’aquesta corporació (CIF
P0801500J), d’ acord amb les previsions de la Resolució d’ Alcaldia Número 2021010476 de data

8/11/2021, modificada en data 19/11/2021, i domicili a aquests efectes a Badalona, 08911, Plaça
de la Vila, número 1, assistit per la secretaria accidental, Remedios Hijano Cruzado (R. 20/06/2019).
De l’altra, la senyora Maria del Mar Buxadé Barreras amb DNI 43411946K, en representació
de l’empresa ATTENDRE S.L., en qualitat d’Administradora, NIF núm. B66583311, amb
domicili social a Mataró, 08302, Ronda President Irla, núm 28,
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EXPOSEN

1.- En da ta 31 de gener de 2022 va ti ndre en tra da en el Departamen t Central
de Contract aci ó l a r edacci ó defini ti va d e la se güent documen ta ció tè cnica,
provin ent del Depa rta ment de S ist emes i Tecnologi es de la Informació:
- Informe tècnic de motivació/memòria justificativa de data 27/01/2022 en què es justifica per
part de l’ esmentat Departament municipal, entre d’ altres, la necessitat d’ iniciar un
procediment negociat sense publicitat per tal d’ adjudicar un contracte de manteniment i
actualització de les llicències de software de gestió d’incidències i la seva adaptació a
dispositius mòbils de que disposa l’Ajuntament de Badalona, sense divisió de lots.
- Plec de prescripcions tècniques particulars ( en endavant, PPTP) emès en data 25/01/2022 on
es fixen, entre d’altres, les condicions mínimes de realització dels serveis que en constitueixen
l‘objecte d’ aquest contracte a què s’ha fet abans referència.
- Proposta de resolució d’ incoació emesa en data 28/01/2022 per la cap del Departament de
Sistemes i Tecnologies de la Informació i la cap del Servei Jurídic i Administració General de l’
Ambit al qual es troba adscrit l’ esmentat Departament.
- Resolució d’ incoació número 2022001004 dictada en data 28/01/2022 pel 6è Tinent d’alcalde
i regidor de l’Àmbit de Govern i Seguretat Ciutadana, qui actua per delegació de l’alcalde
segons Resol. Del. Número 2021010476 de data 8/11/2021, modificada en data 19/11/2021.
- Document comptable que ha de servir per atendre la despesa que s’ estima que se’n derivi
del contracte sorgit arran la tramitació d’ aquest procediment per a l’ any 2022, per import de
3.177,97 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 20132009-4910-22799 del pressupost
municipal de l’ exercici 2022 en pròrroga de l’ exercici 2019, amb el número d’operació
12022000001913.
2.- La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica, amb els termes establerts en
la documentació tècnica a què s’ha fet abans referència, perquè actualment l’Ajuntament de
Badalona disposa d’un sistema de definició i seguiment de resolució d’incidències, integrat per 8
circuits definits municipals, i es necessita disposar d’un manteniment d’aquest sistema i continuar
afegint funcionalitats d’utilitat pels empleats municipals i per la ciutadania; tots els circuits definits
s’integren a l’eina de BDNTreballs, en ocasions són informades per empleats, gestors d’aquests
circuits i per ciutadans, els canals varien també ja que poden ser via la web municipal, via la
Intranet o via mòbil mitjançant l’app que s’integra al sistema; per garantir el bon funcionament
d’aquest sistema, és necessari comptar amb una nova versió del programari BDNTreballs així
com també, amb la incorporació de noves funcionalitats i la col·laboració externa dels seus
serveis tècnics; el contracte que actualment el regula venç el proper 30/04/2022 i cal renovar-lo
i finalment, l’Ajuntament no disposa de mitjans personals i tècnics propis adequats i suficients
per a la implantació d’aquest programari tan específic i la realització dels serveis que porta
associats.
Com sigui que aquest programari va ser adquirit a l'empresa Attendre, S.L. i només pot ser
mantingut per l’empresa propietària ja que es tracta d’un supòsit de drets exclusius, és per això
que es proposa emprar un procediment negociat sense publicitat pel motiu a què es refereix
l’article 168 apartat a), punt 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP) per tal d’ adjudicar-lo.
Aquesta contractació s’emmarca en exercici de la competència atribuida al Servei d’ Informàtica i
Tecnologies de la Informació dins del Manual Organitzatiu de l’any 2018 de l’ Ajuntament- que és
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el que es troba actualment vigent – el qual té la missió de definir, planificar i executar l’estratègia
tecnològica de l’Ajuntament, i més concretament, optimitzar i modernitzar els processos interns
mitjançant la incorporació de tecnologia.
3.- A la vista de la documentació tècnica a què s’ha fet abans referència, el Departament
Central de Contractació va iniciar la tramitació d’ un expedient administratiu de tipus negociat
sense publicitat per raons tècniques i d’ exclusivitat, això és, perquè la prestació només es pot
encarregar a un empresari determinat: ATTENDRE SL pels motius abans indicats, a l’empara d’
allò previst en l’article 168 lletra a) apartat segon de la LCSP per tal d’ adjudicar-lo, i es va
elaborar el plec de clàusules administratives particulars que es proposa per regir aquest
contracte així com l’informe jurídic que acompanyava a l’ esmentat plec.
4.- L’objecte d’aquest contracte el constitueix, de conformitat amb l’ exposat, la prestació del
servei de manteniment i actualització de les llicències de software de gestió d’incidències i la
seva adaptació a dispositius mòbils de que disposa l’Ajuntament de Badalona, amb l’objectiu
d’assolir la màxima rendibilitat de les llicències.
5.- De l’ expedient així format se’n va donar trasllat als Departaments de Secretaria General i
Intervenció Municipal per a l’ emissió dels seus informes previs en compliment del que preveu
la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP .
6.- Essent informat favorablement l’expedient tant per la Secretària general com per la
Interventora general, en data 4 de febrer de 2022 el 6è tinent d’alcalde, regidor de l’ Ambit de
Govern i Seguretat Ciutadana, per delegació de l’ alcalde segons Resol. Del. Número
2021010476 de data 8/11/2021, modificada en data 19/11/2021, dictà la resolució número
2022001255 en el marc de la tramitació d’aquest expedient de contractació, la part dispositiva
de la qual és del següent tenor literal:
«PRIMER.- Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars
que conformen l’expedient de contractació indexat amb el número 2022/00004002X referent al
contracte de serveis de manteniment i actualització de les llicències de software de gestió
d’incidències i la seva adaptació a dispositius mòbils, de que disposa l’Ajuntament de
Badalona, sense divisió de lots, amb un pressupost base de licitació que s’ ha fixat per aquest
contracte pels 3 anys que comprèn la seva vigència de 14.300,86 euros (IVA inclòs), a raó de
11.818,89 euros el valor base del contracte i 2.481,97 euros en concepte d'IVA al tipus del 21%.

SEGON.- PROCEDIR a l’obertura del procediment – amb tramitació ordinària - d’adjudicació del
contracte referenciat, negociat sense publicitat per raons tècniques convidant a participar a
l’empresa ATTENDRE S.L. en tant és l’única que, amb els termes que s’ exposen en la
documentació tècnica obrant en l’ expedient, pot dur a terme les prestacions pròpies d’ aquest
contracte, de conformitat amb allò previst en l’article 168 lletra a) apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
TERCER.- AUTORITZAR la despesa que s’ estima que se’n derivarà de l’ execució d’
aquest contracte per a l’any 2022 la qual, havent-se previst l’entrada en vigor de l’esmentat
contracte el dia 1 de maig de 2022 , s’ estima en 3.177,97 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida
pressupostària 20132009 / 4910 / 22799 – Altres treballs realitzats per altres empreses i
professionals – del pressupost municipal de l’ exercici 2022 en pròrroga de l’ exercici 2019, contra
l’ operació comptable número 12022000001913.
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La distribució estimada de la despesa que se’n pot derivar del contracte que sorgeixi arran la
tramitació d’ aquest procediment per a les anualitats que comprendrà la seva execució és la
següent:
Distribució per anualitats (IVA inclòs):

1 de maig 2022 a 31 desembre 2022

3.177,97

1 gener 2023 a 31 desembre 2023

4.766,95

1 gener 2024 a 31 desembre 2024

4.766,95

1 gener 2025 a 30 d’abril 2025

1.588,98

Total

14.300,85

Quant a la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures anualitats que
comprengui la seva execució així com la seva pròrroga, cas d’ acordar-se aquesta, SOTMETRELA A LA CONDICIÓ SUSPENSIVA d’existència de crèdit adequat i suficient en els futurs exercicis
pressupostaris que comprengui dita execució i/o pròrroga per atendre el seu pagament, d’acord
amb el que disposa l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i satisfer-la amb càrrec a la partida abans indicada amb
aquesta nomenclatura o aquella altra que la substitueixi en el pressupost municipal corresponent a
la futura anualitat de què es tracti.
QUART.- COMUNICAR-LA a la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació
així com també als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals.
CINQUÈ.- Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els
interessats podran deduir els recursos ordinaris establerts en la legislació de procediment
administratiu i tanmateix el recurs contenciós administratiu.»
7.- En compliment de l’acord segon abans transcrit, en data 7 de febrer de 2022 es va convidar
a participar en aquest procediment a l’empresa ATTENDRE SL segons consta acreditat
documentalment en l’ expedient de contractació de referència, atorgant-lo un termini de 10 dies
naturals per a presentar la seva proposició, cas d’ estar interessat.
8.- Dins l’ esmentat termini i més concretament, el dia 14 de febrer de 2022, dita empresa va
presentar la documentació que li havia estat requerida donant-se tramesa d’ aquesta al
Departament promotor del contracte per tal que aquest verifiqui si la documentació
administrativa presentada així com l’adscripció de mitjans que es proposa s’adequa a allo que
com a mínim es requereix als plecs reguladors d’aquest contracte, i cas de resultar admesa
l’empresa en aquesta licitació, es procedeixi a la valoració de la seva oferta.
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9.- En data 16 de febrer de 2022 el Departament d’Informatica i TIC, promotor i responsable d’
aquest contracte, va emetre un informe tècnic les conclusions del qual són les que es
transcriuen literalment a continuació:
«CONCLUSIONS
1. Respecte a aquest contracte, la proposta presentada per la empresa ATTENDRE SL
acompleix amb els requeriments tècnics exigits en el plec de prescripcions tècniques particulars
regulador d’aquest contracte, també acompleix els requisits de capacitat i solvència, i
adscripció de mitjans.
2. La proposta econòmica presentada és una quantitat inferior al topall del plec.
3. Per tant, la sotasignat proposa l’admissió del candidat a la licitació i l'adjudicació del
contracte al seu favor en resultar la millor oferta, amb un valor de 11.800,00 € (IVA exclòs),
2.478,00 € (IVA 21%) i un total de 14.278,00 € (IVA inclòs).
La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte per a l’ any 2022 és de 3.172,89 euros (IVA
inclòs i anirà a càrrec a la partida pressupostària 20132009 / 4910 / 22799 – Altres treballs
realitzats per altres empresses i professionals amb aquesta nomenclatura o aquella altra que o
aquella altra que la substitueixi en el pressupost municipal corresponent a l’ exercici 2022.
4. Distribució per anualitats:

Distribució
anualitats

per Import
exclòs)

(IVA IVA 21%

Import (IVA inclòs)

De
26/05/22
31/12/22

a 2.622,22

550,67

3.172,89

De
01/01/23
31/12/23

a 3.933,34

826,00

4.759,34

De
01/01/24
31/12/24

a 3.933,34

826,00

4.759,34

De
01/01/25
25/04/25

a 1.311,09

275,33

1.586,42

2.478,00

14.277,99

TOTAL

11.800,00

El que s’emet als efectes oportuns, (...)»
10.- En data 23 de febrer de 2022 el Departament promotor del contracte – mitjançant l’emissió
de l’informe tècnic corresponent – posà de manifest al Departament Central de Contractació
l’existència d’una errada detectada d’ofici en l’anterior informe de manera que on diu:
«4. Distribució per anualitats:

Distribució
anualitats

per Import
exclòs)

(IVA IVA 21%

Import (IVA inclòs)
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De
26/05/22
31/12/22

a 2.622,22

550,67

3.172,89

De
01/01/23
31/12/23

a 3.933,34

826,00

4.759,34

De
01/01/24
31/12/24

a 3.933,34

826,00

4.759,34

De
01/01/25
25/04/25

a 1.311,09

275,33

1.586,42

2.478,00

14.277,99

TOTAL

11.800,00

ha de dir:
«4. Distribució per anualitats:

Distribució
anualitats

per Import
exclòs)

(IVA IVA 21%

Import (IVA inclòs)

De
01/05/2022
31/12/22

a 2.622,22

550,67

3.172,89

De
01/01/23
31/12/23

a 3.933,34

826,00

4.759,34

De
01/01/24
31/12/24

a 3.933,34

826,00

4.759,34

De
01/01/25
30/04/25

a 1.311,09

275,33

1.586,42

2.478,00

14.277,99

TOTAL

11.800,00

11.- L’ esmentat informe tècnic s’acompanyà del document comptable A realitzat amb el número
12022000007054 per un import de 3.172,89.-euros IVA inclòs amb càrrec a la partida
pressupostària número 20132009 / 4910 / 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i
professionals del pressupost municipal de l’exercici 2022 en pròrroga de l’ exercici 2019, que ha
de servir per atendre la despesa que s’ estima que se’n derivi d’aquest contracte per a l’ any
2022 i més concretament, per al període comprès entre el dia 01/05/22 al 31/12/22, ambdós dies
inclosos restant sotmesa la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures
anualitats compreses dins la seva vigència, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit
adequat i suficient als pressupostos municipals corresponents a dites futures anualitats per
atendre el seu pagament amb càrrec a la partida indicada amb aquella nomenclatura o aquella
altre que la substitueixi als esmentats futurs pressupostos.
12.- L’ empresa ATTENDRE SL va aportar dins el termini màxim atorgat amb la comunicació de
la proposta d’ adjudicació d’aquest contracte al seu favor, la documentació acreditativa de tot allò
que va posar de manifest a les declaracions responsables presentades amb la seva proposició i
va dipositar també dins l’esmentat termini a la Tresoreria General d’aquesta corporació, la
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garantia definitiva a què es refereix la clàusula 8.2 del plec de clàusules administratives
particulars regulador d’ aquest contracte, per import equivalent al 5% del preu d’adjudicació, IVA
exclòs, del contracte.
13.- D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat es va sotmetre per a la seva
fiscalització prèvia a l’ Intervenció municipal.
14.- Fiscalitzat favorablement l’expedient administratiu de referència, en data 10 de març de 2022
mitjançant Resol. Número 2022002600 el 6è tinent d’alcalde, regidor de l’ Ambit de Govern i
Seguretat Ciutadana, per delegació de l’ alcalde segons Resol. Del. Número 2021010476 de data
8/11/2021, modificada en data 19/11/2021 aprovà, entre d’altres, els següents acords:
«PRIMER.- ADJUDICAR el con tra cte de serve is de manteniment i actuali tza ció de
les l licè ncie s de softw are d e gest ió d ’incidè ncies i la seva ad aptació a
dispo sitius mòbils, de que dispo sa l ’Ajunt amen t de Bada lona, sense divisi ó d e
lots a l’e mpresa ATTEN DR E SL en t ant com a p r o p i e t à r i a d e l p r o g r a m a r i d e s c r i t
és l'única empresa que pot efectuar-ne el seu manteniment i/o actualització, tot això

de conformitat amb les condicions del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’
aquest contracte pel termini de 3 anys a comptar del dia 01/05/2022 o a comptar de l’endemà
de la data de la seva formalització cas que aquesta es produís amb posterioritat a la data
indicada, prorrogable pel termini màxim d’un any més i per un preu de 11.800,00 € (IVA
exclòs), per sota de l’import fixat com a pressupost base de licitació dins del procediment
negociat sense publicitat per raons tècniques o d’ exclusivitat (art 168 a) 2 de la LCSP) emprat
per adjudicar-lo.
SEGON.- DISPOSAR la despesa de 14.277,99 euros, IVA inclòs, a favor de l'adjudicatari
ATTENDRE SL, amb NIF B66583311, a càrrec de l'aplicació pressupostària 20132009 / 4910 /
22799 Altres treballs realitzats per altres empresses i professionals de conformitat amb el
quadre de plurianualitats següent:

Distribució
anualitats

per Import
exclòs)

(IVA IVA 21%

Import (IVA inclòs)

De
01/05/22
31/12/22

a 2.622,22

550,67

3.172,89

De
01/01/23
31/12/23

a 3.933,34

826,00

4.759,34

De
01/01/24
31/12/24

a 3.933,34

826,00

4.759,34

De
01/01/25
30/04/25

a 1.311,09

275,33

1.586,42

2.478,00

14.277,99

TOTAL

11.800,00
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SOTMETENT-SE la despesa que se’n pugui derivar d’aquest contracte per a les futures
anualitats compreses dins la seva vigència, pels imports assenyalats a la taula anterior per a
cadascuna de les futures anualitats, a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i
suficient als pressupostos municipals corresponents a dites futures anualitats per atendre el
seu pagament amb càrrec a la partida indicada amb aquella nomenclatura o aquella altre que
la substitueixi als esmentats futurs pressupostos. Amb els mateixos termes, quant a la despesa
que se’n pot derivar de la pròrroga d’aquest contracte, cas d’acordar-se aquesta.
TERCER.- REQUERIR a l’empresa ATTENDRE SL perquè formalitzi el contracte de
referència dins del termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de la present resolució
d’adjudicació en document administratiu que constituirà títol suficient per accedir a qualsevol
registre, incloent dita formalització la signatura dels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars reguladors del contracte, de conformitat amb el que disposa
la clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives particulars que el regula. (...)»
D’acord amb el que preveuen els articles 35 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP) i el plec de clàusules administratives particulars
que regeix el contracte, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a
l’atorgament i formalització d’aquest contracte, d’acord amb els següents:
PACTES I CONDICIONS
PRIMER.- La Sra. Maria del Mar Buxadé Barreras amb DNI 43411946K, en representació de l’empresa
ATTENDRE S.L., en qualitat d’Administradora, NIF núm. B66583311 es compromet a prestar els
serveis de manten i ment i act ualització de les lli cències de software de gestió

d’i ncidènci es i l a se va ada ptació a dispo sitius mòb ils, de que disposa
l’Aj untament d e B ada lona, se nse di visió de lo ts, amb l ’objectiu d’asso lir la
màxima rend ibilitat de les ll icènci es i d’acord amb les condicions i característiques
específicament i estrictament descrites en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars que regeixen aquest contracte, així com les condicions i compromisos oferts en
la seva proposició i que han estat pertinents i determinants de l’adjudicació.
D’acord amb l’oferta adjudicada:

- Una oferta econòmica de 11.800,00 € (IVA exclòs) per aquest contracte atenent la seva
durada establerta en 3 anys.
- L’import de l’IVA a suportar per l’Administració, és al tipus del 21% representa una
quantitat de 2.478,00 euros.
Actualment l’Ajuntament de Badalona disposa d’un sistema de definició i seguiment de resolució
d’incidències, que compta amb 8 circuits municipals definits, es necessita disposar d’un
manteniment d’aquest sistema i continuar afegint funcionalitats d’utilitat pels empleats municipals i
per la ciutadania
L’ esmentat sistema està en ple funcionament avui dia, dóna servei a treballadors municipals i
ciutadans.
Els circuits definits són els següents:
.Incidències de manteniment d'instal·lacions esportives.
.Petició de material per la celebració d’esdeveniments culturals.
.Incidències de manteniment d'edificis municipals.
.Notificacions de retirada de vehicles del carrer.
.Notificacions de retirada de mobles del carrer
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.Incidències d’espais públics i neteja
.Incidències de Medi Ambient
.Incidències informàtiques
.
Els canvis de protocols, principalment a la seguretat, fa necessària l'adaptació dels sistemes i la
incorporació de nous elements que la puguin garantir.
El sistema ha d'assegurar la seva disponibilitat al davant dels possibles canvis.
Tots els circuits definits s’integren a l’eina de BDNTreballs, en ocasions són informades per
empleats, gestors d’aquests circuits i per ciutadans, els canals varien també ja que poden ser via la
web municipal, via la Intranet o via mòbil mitjançant l’app que s’integra al sistema.
Per garantir el bon funcionament d’aquest sistema, és necessari comptar amb una nova versió
del programari BDNTreballs així com també, amb la incorporació de noves funcionalitats i la
col·laboració externa dels seus serveis tècnics.
Aquest programari només pot ser mantingut per l’empresa propietària ja que es tracta d’un
supòsit de drets exclusius: Attendre, S.L.
SEGON.- La durada d’ aquest contracte s’estableix en 3 anys a comptar del dia 01/05/2022
prorrogable pel termini màxim d’un any més. La pròrroga, cas d’ acordar-se per l’òrgan de
contractació, serà obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís per part del
responsable del contracte mitjançant correu electrònic a la bústia que designi l’empresari a tal
efecte es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada
inicial del contracte. En cap cas no es pot produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les
parts. Tot això de conformitat amb el que preveuen les clàusules 4 i 16 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador d’aquest contracte (en endavant, PCAP).
TERCER.- D’acord amb allò previst a la clàusula 5 del PCAP, el responsable del contracte és, amb
les funcions a què es refereix l’article 62 de la LCSP, la cap del Departament de Sistemes i Tecnologies
de la Informació. Com a responsable de la Unitat de seguiment es designa el tècnic municipal que –
adscrit a l’esmentat Departament - s’ assenyali un cop formalitzat aquest contracte.

QUART.- D’ acord amb el que preveu la clàusula 17.11 del PCAP, s’estableix com a condició

especial d’execució d’aquest contracte, d’acord amb el que preveu l’article 202.1 de la
LCSP i l’apartat c) del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte,
la següent:
El contractista en tota la documentació, publicitat, imatge o materials necessaris per a l’
execució del contracte ha de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge
discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i ha de fomentar amb valors d’igualtat la
presencia equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.
L’ incompliment de l’ esmentada condició especial es considerarà infracció molt greu a efectes
de determinar la penalització a imposar.
CINQUÈ.- Per al pagament del preu, el contractista s’ajustarà als requisits de facturació que consten

en la clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars. De conformitat amb el que preveu
l’article 103 de la LCSP i amb els mateixos termes, a la clàusula 25 del PCAP, en aquest contracte
no procedeix la revisió de preus.
SISÈ.- D’acord amb allò previst a la clàusula 28 del PCAP, aquest contracte es podrà modificar

fins al 20% del preu inicial del contracte com a màxim, això és, fins a la quantitat de 2.363,78
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euros IVA exclòs, import que va ser afegit al valor estimat establert per aquest contracte a què
es refereix la clàusula 3.1 del PCAP) per les causes que seguidament s’indiquen:
- Per major demanda de serveis, això és, si fos necessària en el decurs de la vigència d’
aquest contracte la incorporació de més circuits de seguiment amb funcionalitats no incloses
al desenvolupament estàndard.
També es podrà modificar quan concorrin algunes de les circumstàncies a què fa referència l’article
205 de la LCSP.

SETÈ.- El contractista respon del compliment de les seves obligacions contractuals amb la garantia
definitiva que ha constituït en la Tresoreria Municipal d’ aquesta corporació, sens perjudici dels actes
o accions que altrament corresponguin a l’administració contractant per raó del contracte.
VUITÈ.- El contractista només podrà cedir vàlidament la seva posició contractual a favor de terceres persones
i subcontractar la realització de serveis accessoris al que constitueix l’objecte d’aquest contracte, prèvia
l’autorització expressa de l’Ajuntament i amb l’acompliment dels requisits que assenyala l’article 214 i
següents de la LCSP i normativa concordant.
NOVÈ.- El règim de penalitzacions i sancions es regula a la clàusula 26 del PCAP i les causes de

resolució del contracte a la clàusula 31 del plec referenciat.
DESÈ.- Ambdues parts accepten íntegrament aquest document administratiu i s’obliguen a realitzar
totes les prestacions contractuals que se’n deriven, i com a prova de conformitat signen l’exemplar dels
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars reguladors d’aquest contracte,
que s’annexen a aquest document.
ONZÈ.- Per a tot allò que no estigui expressament previst en aquest contracte administratiu, les parts
consideren de total aplicació el plec de clàusules administratives generals vigent de l’Ajuntament de
Badalona (BOP núm. 36, d’11 de febrer de 2003, en tot allò que no s’oposi a LCSP) i el sistema de fonts
normatives aplicable a la contractació dels ens locals.
DOTZÈ.- Per a la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l’execució del contracte ambdues
parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa competent territorialment a Badalona,
renunciant expressament el contractista al propi fur que li pugui correspondre.

Signatures:
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