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1. OBJECTE DEL CONTRACTE I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI,
NATURALESA JURÍDICA, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ,
TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L’objecte de la present licitació és adjudicar mitjançant procediment
negociat sense publicitat per raons d’exclusivitat el contracte de servei
d’actualització, manteniment, suport i d’hostalatge del programa
informàtic de gestió íntegre de l’expedient relatiu a la gravació,
elaboració, signatura electrònica i inserció en el web municipal de
l’arxiu de vídeo i de les actes del Plens municipals, anomenat sistema
VideoActa™.
En concret, aquest suport i manteniment versarà sobre la aplicació de
gravació del sistema VideoActa™ i la solució del sistema.
L’aplicació de gravació del sistema VideoActa™ està conformada pel
maquinari i programari necessari que permet:
-

-

La gravació de les sessions plenàries, en totes les intervencions dels
participants, en suport digital multimèdia.
El fitxer resultant de la gravació, juntament amb la certificació
expedida pel Secretari de l’autenticitat i integritat del mateix, que
formarà part del document Acta, amb la garantia per la seva
conservació, integritat, autenticitat i accés.
El fitxer resultant de la gravació tindrà la garantia d’autenticitat amb
la signatura electrònica del Secretari i President, i anirà associada a
l’Acta en format electrònic que formalitzarà els acords presos.

La solució del sistema VideoActa™ contribueix a:
-

-

La millora de l’eficiència i la simplificació administrativa en la gestió i
elaboració de les actes dels Plens municipals.
Les sessions públiques del Ple com a element integral per a fomentar
la transparència institucional, posant a disposició dels participants i de
la ciutadania, una mediateca amb els fitxers multimèdia dels plens,
degudament classificats i publicats.

El codi CPV que correspon a l’objecte del contracte és: 72267000-4 Serveis
de manteniment i reparació de software.
L’objecte del contracte no es pot dividir en lots atesa la naturalesa de la
prestació, ja que es tracta d’una licitació amb proveïdor únic per raons
d’exclusivitat.
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A l’expedient queda acreditada i justificada la necessitat d’executar aquest
contracte, d’acord amb l’article 28 i 63 de la LCSP, així com els extrems del
116.4 de la LCSP.

Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25
de la LCSP i es tipifica com a contracte de serveis d’acord amb l’article
17 de la mateixa. En aquest sentit, quant a la seva preparació,
adjudicació, efectes, modificació i extinció, es regirà per allò establert
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i
les seves disposicions de desenvolupament; supletòriament
s’aplicaran les normes del dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
En cap circumstància l’existència d’aquest contracte ha de comportar una
relació de dependència laboral entre l’Ajuntament i el personal de l’empresa
adjudicatària, de conformitat amb l’article 308.2 de la LCSP.
I.

D’acord amb l’informe de necessitats,

El procediment emprat per la selecció del contractista d’aquest contracte de
servei serà el procediment negociat sense publicitat de conformitat amb el
que disposa l’article 168 a) 2n de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, ja que només pot ser encomanat a un empresari
determinat (AMBISER INNOVACIONES SL) en motiu de la protecció de drets
d’exclusiva:
En aquest sentit, a l’informe de necessitats s’adjunta el certificat d’exclusivitat
d’aquesta empresa en relació al desenvolupament de la prestació de dret
exclusiu d’explotació del software de la plataforma VideoActa™ objecte
d’aquest contracte.
Així com de conformitat amb l’article 170 LCSP.
II.

L’expedient de contractació es tramitarà amb caràcter ordinari.

III.

La competència per adjudicar el contracte correspon a l’Alcaldia, segons
el previst a l’apartat 1r de la Disposició Addicional Segona de la LCSP,
sens perjudici de la seva delegació en la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el decret de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015.

IV.

En aquest procediment no serà preceptiva la intervenció de la mesa de
contractació com a òrgan d’assistència de l’òrgan de contractació,
d’acord amb el previst a l’article 326 LCSP.
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V.

La documentació incorporada a l’expedient té naturalesa contractual,
juntament amb el present plec de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars.

2. PREU I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

-El preu pels dos anys del contracte és de 8.095,46 € Import IVA inclòs, que
es desglossa en 6.690,46 € Preu sense IVA, 1.405 d’IVA del tipus de 21%
El Preu anual és de 4.047,73 € Import IVA inclòs, que es desglossa en
3.345,23 € Preu sense IVA i 702,50 € d’IVA al tipus de 21 %.
D’acord amb l’informe de necessitats: “El preu que s’estableix ja s’ha negociat
prèviament amb l’empresa i és el que es considera adequat per a la bona
execució del contracte i en tot cas compleix amb els preus de mercat així com
amb el conveni sectorial aplicable”.
Aquest preu comprèn tots els costos d’execució del contracte. El preu
consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència.
II. El valor estimat del contracte als efectes d’allò que disposen l’article
101 i concordants de la Llei 9/2017, és de 13.380,92 €, iva exclòs.
III.

VE prestació: 6.690,46 €, IVA exclòs
VE pròrrogues: 6.690,46 €, IVA exclòs
SUMA: 13.380,92 €, IVA exclòs
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del
compliment del contracte, d’import 4.047,73 euros, IVA inclòs, es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9120/21600 del
Pressupost municipal de 2019 que consta al document de retenció
de crèdit emès per la Intervenció municipal núm. 19/617 de data
07/02/2019 i l’Ajuntament s’ha de comprometre a consignar pels
anys 2020, i si s’escau, 2021 i 2022 l’import necessari per atendre
la despesa prevista en aquesta contractació, la qual haurà de figurar
en els pressupostos respectius.

Tenint en compte el caràcter plurianual de la prestació, l’aprovació de
la despesa resta subjecte a l’aprovació del pressupost de cada any i a
que existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents
pressupostos.
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3. PAGAMENT
Serà necessari, amb caràcter previ a la presentació de la factura, que
l’adjudicatari efectuï la seva alta com a creditor de l’Ajuntament de Lloret de
Mar,
a
través
de
la
següent
pàgina
web
https://www.lloret.cat/seccions/serveis-economics (apartat Proveïdors) ,
lliurant a l’Ajuntament la documentació relacionada al mateix apartat.
El pagament es farà d’acord amb el preu convingut, del servei objecte del
contracte i a les modificacions, si existissin. Als efectes de pagament, la
Secció responsable tramitarà la factura de l’any en curs, que s’abonarà al
compte bancari aportat pel contractista, atenent a les disponibilitats de
Tresoreria de l’Ajuntament de Lloret de Mar i, s’aplicarà el previst en l’article
198 de la Llei 9/2017 i els preceptes de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
D’acord amb el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova
el Reglament mitjançant el que es regulen les obligacions de facturació, les
factures hauran d’expedir-se abans del dia 16 del mes següent en el que
s’hagi realitzat el servei. Així mateix, les factures hauran de remetre’s a
l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la data de
l’expedició.
Les entitats compreses en l'article 4 de 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 han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent (codi DIR L01170950).
4. DURADA
I.
II.

El contracte tindrà una durada de 2 anys a comptar des de la
formalització del mateix.
El contracte es podrà prorrogar de forma expressa, mitjançant
l’acord de l’òrgan de contractació, per anualitats successives (any a
any) sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues,
pugui excedir de 4 anys. La pròrroga serà obligatòria per al contractista
quan aquesta se li hagi comunicat amb una antelació mínima de 2
mesos a la finalització de la durada del contracte, d’acord amb el que
disposa l’article 29 de la Llei 9/2017.
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5. PERFIL DEL CONTRACTANT I MITJANS DE COMUNICACIÓ
ELECTRÒNICA
I.

El perfil del contractant de l’Ajuntament de Lloret de Mar es troba
allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya:

Enllaç Perfil Ajuntament de Lloret de Mar:
http://contractaciopublica/perfil/lloretdemar
II.
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, la
tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i
comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans
electrònics, d’acord amb la Llei 9/2017 i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. A aquests
efectes s’enviaran avisos de la posada en disposició de les notificacions a les
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin
facilitat a aquest efecte en el DEUC o en les declaracions responsables. Un
cop rebut l’avís de posada a disposició de la notificació o comunicació s’haurà
d’accedir-hi mitjançant l’enllaç rebut.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte subjecte a notificació s’ha
publicat el mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació
per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel
Tribunal Català de Contractes computen, sempre, des de la data d’enviament
de l’avís de notificació.
6. GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva que ha de constituir l’adjudicatari és equivalent al 5%
de l'import d'adjudicació (IVA exclòs).
En el cas que el contractista sigui una unió temporal d'empreses (UTE), la
garantia definitiva es podrà constituir per una o diverses de les empreses
participants, sempre que s'assoleixi en conjunt la quantia total requerida i
que l'aval/s o assegurança/es de caució garanteixi/n solidàriament tots els
integrants de la unió temporal.
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En el cas que la UTE ja estigués constituïda en el moment de constituir la
garantia, aquesta es podrà efectuar per part de la pròpia unió temporal.
La regulació de la garantia esmentada s'ajustarà a allò establert als articles
107 a 114 de la Llei 9/2017. Concretament, la garantia respondrà dels
conceptes enumerats a l’article 110 de la LCSP i per a la reposició i
reajustament de garanties, s’estarà a l’establert a l’article 109 de la mateixa.
7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
En el mateix acord d’aprovació d’aquest plec de clàusules, es requerirà al
candidat proposat com a adjudicatari per tal què, en el termini màxim de 10
dies hàbils, a comptar des de l’endemà del dia en què hagi rebut la notificació,
presenti la documentació següent:
1. Còpia de l’escriptura de constitució de la societat (si és persona
jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament inscrita en el
Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la representació que
exerceix la persona que signarà el contracte, així com còpia
autenticada del NIF de l’empresa i DNI d’aquest representant.
2. Declaració responsable segons model adjunt (ANNEX I DEL
PRESENT PLEC), de donar compliment a les obligacions establertes a
la Llei de contractació del sector públic.
3. Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que
l'Ajuntament de Lloret disposi d'aquests, o bé que se l'autoritzi a
consultar-los d'ofici o que no existeixi oposició expressa del
contractista:
-

Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració
Tributaria, en la qual es contingui genèricament el compliment dels
requisits que estableix l'article 13 del RGLCAP.
Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social,
en la que es contingui genèricament el compliment dels requisits que
estableix l'article 14 del RGLCAP.

4. Justificant d’haver efectuat l’ingrés a la Tresoreria municipal de la
garantia definitiva del contracte per import de 334,52 €.
5. Pòlissa o assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
possibles danys i perjudicis amb un límit mínim per sinistre de
150.000€.
No es requereix l’acreditació de la solvència de l’empresa contractista atès
que es tracta d’un contracte de servei que s’adjudica mitjançant procediment
negociat sense publicitat per raons de dret d’exclusiva, i de l’informe de
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necessitats ja es desprèn que només l’empresa en qüestió reuneix les
condicions per a prestar aquest servei.
L’Ajuntament, en aquesta fase del procediment o en qualsevol moment,
podrà demanar l’acreditació documental de qualsevol de les circumstàncies
contingudes a la declaració responsable efectuada per l’empresa licitadora.
En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, la
Inscripció en el Registre acreditarà l’aptitud de l’empresari en quant a la seva
personalitat i capacitat d’obrar i que està vàlidament constituït, la
representació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions
de contractar, així com d’altre documentació, sempre en funció de la
informació que hi consti. En el cas que del certificat del RELI no se’n
desprengui l’acreditació dels requisits exposats, s’haurà d’acreditar
expressament allò previst en els apartats anteriors.
En tot cas, es trobin inscrits al RELI o no, si s’observen defectes en la
documentació relativa a la capacitat, s’atorgaran 3 dies hàbils per esmenar
la referida documentació.
En cas de no donar compliment al requeriment efectuat dins del termini
assenyalat, l’òrgan de contractació podrà entendre que el licitador ha retirat
la seva oferta, procedint en aquest cas a declarar deserta la licitació.
Un cop presentada tota la documentació, l’òrgan de contractació procedirà a
l’adjudicació del contracte.
8. RENÚNCIA A LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE I DESISTIMENT
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ
PER
PART
DE
L’ADMINISTRACIÓ
La renúncia a la celebració del contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació per part de l’Administració, només podrà realitzar-se en els
supòsits i de la forma en què es preveu a l’article 152 de la Llei 9/2017.
9. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop presentada la documentació, el contracte s’adjudicarà a l’empresa
dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la mateixa.
L’adjudicació serà motivada i es notificarà a l’empresa, havent de ser
publicada al perfil del contractant en el termini màxim de 15 dies, tenint en
compte els extrems requerits a l’article 63 de la LCSP.
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10.

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Els contractes que celebrin les Administracions públiques hauran de
formalitzar-se en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les
condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per a
accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar
que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec les
corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en
què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de
l’adjudicació.
La formalització del contracte s’haurà d’efectuar no més tard dels 15 dies
hàbils següents a la data de recepció de la notificació de l’adjudicació d’acord
amb allò previst en l’article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització,
excepte en els casos previstos en l’article 120 de la Llei 9/2017.
La formalització del contracte haurà de publicar-se, juntament amb el
corresponent contracte, en un termini no superior a 15 dies després del
perfeccionament del mateix en el perfil del contractant
11.

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

-L'adjudicatari està obligat a desenvolupar les obligacions objecte del servei
establertes en el present plec de clàusules administratives.
-Serà obligació de l’adjudicatari nomenar una persona responsable davant de
l’Ajuntament, que portarà el control i que emetrà informe quan sigui requerit
formalment per l’Ajuntament.
-Serà a càrrec de l’adjudicatari el subministrament del material adient per
desenvolupar la feina que s’adjudica, tant en quantitat com en qualitat.
-L’adjudicatari haurà de donar compliment a tota la normativa legalment
establerta en matèria de treball, seguretat social, prevenció de riscos laborals
i coordinació d’activitats empresarials. Concretament, l’adjudicatari està
obligat a complir les condicions salarials dels treballs conforme al conveni
col·lectiu sectorial aplicable.
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-Haurà de disposar del personal necessari i idoni per a la prestació dels
serveis contractats, essent l’únic responsable del mateix, i per tant, de la
seva exclusiva competència llur modificació, substitució o alteració segons les
necessitats.
-Iniciar la prestació en la data assenyalada com d’inici de vigència del
contracte.
-El contractista s’obliga a tenir contractada la pòlissa o assegurança de
Responsabilitat Civil requerida al present plec, que cobreixi possibles danys i
perjudicis causats en motiu de l’execució del contracte.
-El contractista no podrà subcontractar el contracte ni cedir-lo, atesa la
naturalesa i procediment d’adjudicació del mateix.
- D’acord amb allò establert a l’art. 196 de la Llei 9/2017, serà obligació del
contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.

En la realització dels serveis, l’adjudicatari haurà de tenir en compte
les condicions següents:
1- Complir les condicions salarials dels treballs conforme al conveni

col·lectiu sectorial aplicable.
2- Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que respongui

de l’execució del contracte, d’import mínim 150.000€.
3- Es consideren obligacions del contractista:

L’adjudicatari assumeix l’obligació d’exercir de forma real i efectiva el
servei de suport i manteniment preventiu, correctiu i adaptatiu de la
solució lliurada, que inclou per cadascun:
Manteniment preventiu: Totes aquelles accions encaminades a
salvaguardar evitar una degradació/obsolescència tant del maquinari
com del programari així com de les seves funcionalitats i prestacions
(rendiment, seguretat, usabilitat, etc). L’execució dels serveis per tant,
ha d’assegurar la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la
confidencialitat i la conservació de les dades, informació i serveis que
es gestionen.
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Manteniment correctiu: S’hi engloben totes aquelles accions, recursos
i serveis encaminats a reparar incidències i/o errades presentades en
totes les seves formes i situacions en l'àmbit dels equips, components,
aplicacions, serveis, integracions, dades, etc que son prestades i
gestionades. En caldrà tant la detecció de problemes, la identificació
de la gravetat i el suport total per solucionar-lo i restablir tots els danys
i implicacions de la incidència i/o errada.
Manteniment adaptatiu: Totes aquelles accions, desenvolupaments i
adaptacions i evolucions del maquinari i programari que permetin als
sistemes adaptar-se a necessitats específiques i funcionalitats
derivades del compliment de nova normativa, canvis en l’estructura
organitzativa i/o canvis en plataformes i eines tecnològiques que usi la
corporació.
Suport: Posar a disposició els recursos humans i tècnics que permetin
donar, per una banda, el servei d’assistència (presencial i/o remot) per
esmenar les incidències detectades en la celebració de les sessions,
sobretot les plenàries que impliquen videoactes; i per l’altra, el suport
a dubtes i consultes sobre l’accés i ús de tots els elements.
La solució estarà dotada dels mecanismes i protocols necessaris per
securitzar i garantir tant l’accés com la integritat i confidencialitat de
la informació que gestiona. Així mateix, han de permetre l’auditoria i
la traçabilitat de la mateixa, tant en l’accés com alteració de la
informació gestionada per qualsevol de les aplicacions.
La informació que emmagatzemi i gestioni el sistema VideoActa™, és
propietat de l’Ajuntament de Lloret de Mar, i per l’empresa contractista
ha de poder lliurar la informació degudament estructurada i en format
digital per tal de poder ser carregada/explotada per eines i recursos
informàtics, amb un termini no superior a 15 dies naturals.
-

Posar a disposició els canals adequats per correu-e i/o plataforma via
web que permeti comunicar les incidències i peticions sobre el sistema
objecte del contracte Així mateix, atès que els dies de sessions
plenàries son sessions crítiques, davant possibles incidències el
contractista posarà a disposició de l’Ajuntament un servei telefònic i
assistència remota directe de suport.

-

En la realització dels serveis i activitats, l’adjudicatari haurà de tenir
en compte les condicions següents:
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• L’adjudicatari prestarà els serveis dins l’horari laboral de
dilluns a divendres de 9 a 15 h. i de 16 a 20 h.
• Aquelles actuacions que impliquin un impacte i aturada per
part dels usuaris de l’Ajuntament, es planificaran abans amb
Secretaria de l’Ajuntament i es podran desenvolupar fora de
l’horari laboral.
• Caldrà prestar el servei en el seu conjunt durant tots els dies
de l’any catalogats com a laborables a la corporació (segons el
calendari laboral de l’Ajuntament de Lloret de Mar).
• L’adjudicatari es connectarà als sistemes informàtics
municipals d'acord a les normes i instruccions municipals de
seguretat mitjançant VPN i IP fixa. Aquestes condicions podran
ser modificades per la corporació municipal per motius
justificats d'acord a les seves polítiques de seguretat i amb un
mínim d'un mes natural d'antelació.
Tots aquests paràmetres s’entenen que hauran de ser assumits per
l’adjudicatari a excepció dels casos no imputables per mal ús, manipulació
derivades d’usuaris de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
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Acords de nivell de servei (SLA):

L’adjudicatari haurà de complir
com a mínim els acords de nivells
de servei proposats, d’acord amb
les penalitzacions previstes en
cas d’incompliment: Paràmetre

SLA
sol·licitat

Temps màxim de resposta d’una
incidència en dies de NO sessions
plenàries ni actes ni esdeveniments

<
1
dia
laborable

1% de quota d’una
mensualitat x dia de
retard

Temps màxim de resposta d’una
incidència en dies de SI sessions plenàries
o altres actes

< 0,5 hores
laborables

5% de la quota d’una
mensualitat x 0,5h de
retard

Temps màxim resolució d’una incidència
lleu

≤ 4 dies
laborables

5% de quota d’una
mensualitat

Temps màxim resolució d’una incidència
greu

≤ 2 dies
laborables

10% de quota d’una
mensualitat
x
dia
laborable de retard

Temps màxim resolució d’una incidència
molt greu

≤ 6 hores

15% de quota d’una
mensualitat
x
dia
laborable de retard

Temps màxim de resolució
incidència en dia de sessió

d’una

≤ 1 hora

15% de quota d’una
mensualitat x 1h de
retard

Temps
màxim
d’execució
manteniment preventiu

del

≤ 3 mesos

5% de quota d’una
mensualitat
x
1
setmana de retard

≤ 3 mesos

5% de quota d’una
mensualitat
x
1
setmana de retard

Temps màxim d’aportació de la relació de
treballadors adscrits a l’execució del
contracte

Penalitzacions
(IVA exclòs)

4- El contracte no pot ser objecte de subcontractació ni de cessió per la
naturalesa i procediment d’adjudicació del mateix.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ RELACIONADES AMB
L’OBJECTE DEL CONTRACTE:
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1) Clàusula social, d’acord amb l’article 202.2 LCSP, l’empresa
contractista ha d’adequar la seva activitat a la següent conducta.
-

Cobrir un mínim del 25% de les baixes que es produeixin durant
l’execució del contracte amb els següents col·lectius: personal inscrit
com a demandant d’ocupació amb una antiguitat mínima d’inscripció
de 6 mesos o bé treballadors majors de 45 anys o menors de 30 anys.

Aquesta obligació té la consideració de condició especial d’execució del
contracte. A l’inici de l’execució del contracte s’aportarà relació de
treballadors adscrits a l’execució del contracte. El seu incompliment
comportarà la imposició de penalitats (veure taula d’acords de nivell
de serveis).

12.
PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
D’acord amb l’article 190 de la Llei 9/2017, dins dels límits i amb subjecció
als requisits i efectes assenyalats a la citada llei, l’òrgan de contractació
ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment. Modificar-los per raons d’interès
públic, i acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta. Tot això,
sens perjudici del compliment dels tràmits i procediments previstos en
l’esmentada llei.
13.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb allò que es preveu a l’article 62 de la Llei 9/2017, es designa
com a responsable del contracte la Cap de la Secció de Participació Ciutadana
i Transparència.
El responsable del contracte serà l’ interlocutor de l’Ajuntament amb
l’empresa adjudicatària i li correspondrà efectuar el seguiment del contracte,
havent de posar en coneixement de l’òrgan de contractació les incidències
que sorgeixin en la seva execució, els possibles incompliments contractuals i
la corresponent proposta d’imposició de penalitats, les modificacions i
eventuals pròrrogues, així com qualsevol altra circumstància que es consideri
rellevant.
Per part del contractista AMBISER INNOVACINES SL (CIF B85355071):
José Manuel Hinojosa Peña
Av. Gral. Fanjul 2B Planta 2 Oficina 6
280044 MADRID.
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14.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Els contractes administratius podran ser modificats per raons d'interès públic
en els casos i en la forma previstos en la Subsecció 4ª de la secció 3ª del
capítol I del títol I del llibre segon de la LCSP (causes establertes a l’article
205 de la LCSP), i d'acord amb el procediment regulat en l'article 191 LCSP,
amb les particularitats previstes a l'article 207 LCSP.
Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació només
podran modificar-se durant la seva vigència
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries
pels contractistes en els termes que estableix l'article 206 de la LCSP, havent
de formalitzar-se conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP i publicarse d’acord amb el que estableixen els articles 207 i 63 de l'esmentada llei.

15.
RESPONSABILITAT DEL
DEVOLUCIÓ DE GARANTIA

CONTRACTISTA/

RECEPCIÓ/

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a
la seva realització i amb el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en
aquest plec de clàusules.
Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini,
incompleixi amb les seves obligacions o amb les condicions especials
d’execució i/o compleixi defectuosament amb les prestacions objecte del
contracte, per causa imputable al mateix, l’òrgan de contractació aplicarà el
règim previst a la següent clàusula.
El contractista és responsable, en els termes de l’article 311.2 de la LCSP, de
la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis
realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’administració o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte, tal com s’estableix als
articles 196 de la Llei 9/2017.
L'Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s'ajusta
a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint,
si escau, la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes
observats en ocasió de la recepció. Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la
prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al
contractista, podrà rebutjar la mateixa quedant exempt de l'obligació de
pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.
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La devolució de la garantia definitiva procedirà d’acord amb l’establert a
l’article 111 de la LCSP, tenint en compte que el termini de garantia és de

16.

PENALITATS I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

1. S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes a continuació:
A) Es preveuen penalitzacions en el cas de compliment defectuós de la
prestació objecte del contracte o pel supòsit d’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que
s’han establert. Aquestes penalitzacions seran proporcionals a la
gravetat de l’ incompliment o de la incidència, classificades en lleus,
greus i molt greus.
-Tipus d’incidència:


S’entendrà per incidència lleu aquelles que entorpeixin el treball de
l’usuari sense provocar cap parada. Les que impliquin algun mal
funcionament d’algun component, però sempre sense provocar parada
de la solució. Les incidències lleus se sancionaran fins a un 2% del
pressupost d’adjudicació del preu de dos anys.



S’entendrà per incidència greu aquella que degradi el sistema i afecti
a la celebració normal d’una sessió plenària. Caigudes de la solució
intermitents i repetides, caigudes de rendiment que provoquin la
parada del desenvolupament de les tasques de l’usuari o mal
funcionament parcial de la solució VideoActa. Les incidències greus se
sancionaran amb més d’un 2% fins a un 5% del pressupost
d’adjudicació del preu de dos anys.



S’entendrà per incidència molt greu, aquelles que son greus i a més
afecten molt significativament a l’usuari final de la corporació, no
podent enregistrar el Ple Municipal. Per tant, parada i mal
funcionament total de la solució. Les incidències molt greus se
sancionaran amb més d’un 5% fins al 10% del pressupost d’adjudicació
del preu de dos anys.



Penalitzacions: Atesa la importància del present contracte, es
contempla les penalitzacions segons les faltes lleus, greus o molt
greus, segons correspongui:
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-

L'acumulació de 5 faltes lleus originarà una falta greu.
L'acumulació de 5 faltes greus originarà una falta molt greu.
L’acumulació de 5 faltes molt greus es considerarà motiu de rescissió
immediata del contracte abans de la finalització prevista.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de
l’obligació que legalment li correspon en quant a la reparació dels defectes.
B) Per demora. Quan el contractista, per causes que li siguin imputables,
hagués incorregut en demora en el compliment dels terminis parcials o del
termini total establerts, s’aplicaran les penalitats previstes a l’article 193 de
la Llei 9/2017
2. La imposició de penalitats s’adoptarà per acord de l’òrgan de contractació,
adoptat a proposta del responsable del contracte, prèvia audiència del
contractista per un termini de 10 dies hàbils, i el qual serà immediatament
executiu.
Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o
sobre la garantia, d’acord amb l’article 194 de la Llei 9/2017.
En el cas que amb la imposició de penalitats no es cobreixin els danys causats
a l’Ajuntament, aquest exigirà al contractista la indemnització per danys i
perjudicis.
3. Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes
d’aquesta, s’estarà al que disposen els articles 211, 212, 213 i 313 de la
LCSP.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a
instància del contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en
la forma reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGLCAP.
17.

IMATGE, INFORMACIÓ I CONFIDENCIALITAT

-L’adjudicatari no podrà establir al lloc de realització dels treballs cap tipus
de rètols o cartells amb finalitats publicitàries de la seva empresa, sense el
consentiment previ de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
-La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
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considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni
les dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que a la documentació facilitada
no te caràcter confidencial.
-La prestació definida a l’objecte del contracte implica que el PROVEÏDOR
assumeix la condició d’encarregat de tractament de dades personals
responsabilitat de l’Ajuntament de Lloret de Mar i es compromet a establir,
complir i respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la
gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el
desenvolupament de la prestació descrita a l’objecte del contracte:


Portar a terme el tractament de les dades personals única i exclusivament
per a les finalitats relacionades directament amb la prestació contractada,
restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.



Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors del PROVEÏDOR respecte a les dades de caràcter personal
a les quals puguin accedir per a la prestació contractada



El PROVEÏDOR haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus
treballadors i col·laboradors.



El PROVEÏDOR garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin
d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades
als quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de seguretat
seran definides per l’Ajuntament de Lloret de Mar i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament de Lloret de Mar es reserva el dret a la
realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per
garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat.



El PROVEÏDOR es compromet a no realitzar transferència internacional de
les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament de Lloret de Mar
fora de l'Espai Econòmic Europeu.



El PROVEÏDOR es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat
amb afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores.



En el cas que el PROVEÏDOR requereixi la subcontractació a tercers d’una
part o la totalitat de la prestació, haurà de sol·licitar autorització per escrit
a l’Ajuntament de Lloret de Mar. A la sol·licitud caldrà establir de forma
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detallada quins tractaments seran subcontractats i les mesures previstes
per part del PROVEÏDOR per tal de garantir que el tractament per part de
l’empresa subcontractada estigui alineat als requeriments de l’Ajuntament
de Lloret de Mar. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada amb un
contracte entre el PROVEÏDOR i l’empresa subcontractada que reculli les
mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al
PROVEÏDOR.


L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament de Lloret de Mar
per part del PROVEÏDOR, es considera estrictament temporal per a la
prestació contractada, sense que concedeixi al PROVEÏDOR cap mena de
dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de
retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al
tractament de dades personals, podent conservar únicament les dades en
cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal del PROVEÏDOR.



El PROVEÏDOR assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament de
Lloret de Mar per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament de
Lloret de Mar pugui rebre com a conseqüència de l’incompliment de les
obligacions definides al present document, incloent les possibles sancions
per part dels Organismes Reguladors del tractament de dades personals.



El PROVEÏDOR declara haver estat informat igualment que l’Ajuntament
de Lloret de Mar pot registrar i utilitzar les dades personals de les persones
que intervenen en el marc de la prestació oferta a l’Ajuntament. Aquestes
dades personals, d'utilització exclusivament professional, seran tractades
en el marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter
personal. Aquestes dades seran conservades després de les finalitzacions
del contracte durant un màxim d'un any a partir de la finalització de la
prestació, excepte les que hagin de conservar per garantir el compliment
de la legislació i les competències de l’Ajuntament.

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i
es mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre
l’Ajuntament de Lloret de Mar i el PROVEÏDOR.
18.

TRIBUNALS COMPETENTS

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions
i divergències que sorgeixin relatives a la preparació, adjudicació, efectes i
extinció del contracte, hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la
jurisdicció contenciosa-administrativa.
Lloret de Mar, 20 de febrer de 2019
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MODEL
DECLARACIÓ
JURÍDICA/FÍSICA

RESPONSABLE

PER

A

PERSONA

El senyor/a .................................................................., amb Passaport
núm. .............................................. actuant en nom i representació de
l’empresa ................................ en qualitat de ..................... i segons
escriptura pública acreditativa d’aquesta representativitat i que es presenta
amb al documentació que s’adjunta a aquesta declaració, amb CIF/Núm..
............................ domicili social .................................................. i
adreça de correu electrònic .............................; declara sota la seva
responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora del
contracte ..................................
a) Està facultada per a contractar amb l’Administració donat que compleix
les condiciones establertes legalment.
b) Es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social de l’Estat d’origen de l’empresa
c) No es troba incursa en cap de les prohibicions per contractar previstes
a l’article 71 de la LCSP.
d) No incorre en cap de les condicions especials d’incompatibilitat per
contractar previstes a l’article 70 de la LCSP.
e) Que es troba inscrita al Registre oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o al Registre de licitadors oficial de la
corresponent Comunitat Autònoma:
SÍ

NO

En cas de resposta afirmativa, l’accés a la inscripció del Registre referit
és la següent:
-

Direcció pàgina web: .............................
Autoritat o organisme expedidor: ..............................
Referència exacta de la documentació: ..............................
En cas de resposta afirmativa, que les dades que hi consten són vigents
o parcialment vigents:
VIGENTS

PARCIALMENT VIGENTS

En cas que siguin parcialment vigents, quina documentació del Registre
no és vigent i s’hauria d’aportar com a complementària:
-

..................
.........................
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-

........................
f) 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 sexual.
g) 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 derivar-se 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.
h) Que garantirà l’aplicació estricta de les condicions laborals que
estableix el conveni col·lectiu que els resulti a totes les persones
treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte.
i) Que es compromet a subscriure la pòlissa de responsabilitat civil
prevista al plec de condicions.
j) 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.
k) 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.

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


Està subjecte a l’IAE.



Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
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m) No realitza operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista
de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per
aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
n) Designa la següent adreça de correu electrònic habilitat per efectuar
les notificacions: ....................................
o) Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a
aportar la documentació assenyalada en la clàusula de Requeriment
Previ. Així com a formalitzar el contracte dins el termini requerit.
Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’article 69 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i essent coneixedors del mateix.

I per a que consti signo aquesta declaració responsable,
(lloc i data)
Signatura de l’apoderat
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DILIGÈNCIA.–
Per fer constar que el present document conté el Plec de clàusules
administratives regulador del contracte SERVEI D’ACTUALITZACIÓ,
MANTENIMENT, SUPORT I D’HOSTALATGE DEL PROGRAMA INFORMÀTIC DE
GESTIÓ ÍNTEGRE DE L’EXPEDIENT RELATIU A LA GRAVACIÓ, ELABORACIÓ,
SIGNATURA ELECTRÒNICA I INSERCIÓ EN EL WEB MUNICIPAL DE L’ARXIU
DE VÍDEO I DE LES ACTES DELS PLENS MUNICIPALS ( VideoActa™).
El Secretari Accidental
digitalmente
DAVID REIXACH Firmado
por DAVID REIXACH
SAURA - DNI
SAURA - DNI
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