Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació del
servei d’assistència tècnica, administrativa, comptable, tresoreria i
Patrimoni amb el programari de comptabilitat del Consorci Universitari
UNED Girona, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació
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Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació del servei
d’assistència tècnica, administrativa, comptable, tresoreria i Patrimoni amb el
programari de comptabilitat del Consorci Universitari UNED Girona, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació

NÚMERO D’EXPEDIENT: 05/2022
1. OBJETE DEL CONTRACTE
DEFINICIÓ: Contractació del servei d’assistència tècnica, administrativa, comptable, tresoreria i
Patrimoni amb el programari de comptabilitat del Consorci Universitari UNED Girona, d’acord
amb aquest Plec i el Plec de Prescripcions tècniques
1.1 CÓDIS DE CLASSIFICACIÓ:
codi de classificació CPV 79211000-6-Serveis de comptabilitat
1.2 EN EL SUPÒSIT DE LOTS: No procedeix. Article 99.3 de la LCSP. La prestació independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcte execució dels
mateix des del punt de vista tècnic.
2. NECESSITATS A SATISFER
La contractació d’un servei integral per atendre la gestió comptable amb el programari de
comptabilitat del Consorci Universitari UNED Girona i elaboració d’expedients administratius que
permetin assolir la legislació vigent i els requeriments de les auditories internes anuals, d’acord
amb els estatuts del CA, per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE)
3. VARIANTS O MILLORES
3.1 S’ADMETEN MILLORES: SI
3.2.1 Sobre quins elements
3.2.2 En quines condicions

NO X

4. PROCEDIMNET
4.1 PROCEDIMENT: Obert simplificat abreujat, article 159.6 de la llei 9/2017, LCSP
4.2 TRAMITACIÓ
Ordinària X
5. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
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5.1 Termini d’execució del contracte: 12 mesos, la data d’inici del contracte serà a partir del dia 15
de març de 2023
5.2 Data a partir del qual produeix els efectes el contracte: D’acord amb l’article 159.6.g) de la
LCSP, la formalització del contracte podrà efectuar-se amb la signatura de l’acceptació per part del
contractista de la resolució d’adjudicació.
5.3 Pròrroga: SÍ, 12 mesos
6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT
6.1. Determinació del pressupost base de licitació a partir de preu a tant alçat i previsió
comptable (pressupost estimatiu)
D’acord amb allò que estableix l’article 100 de la LCSP per atendre correctament la licitació, des
del punt de vista dels costos que se’n deriven, s’ha de realitzar el càlcul del preu/hora del personal,
cal seguir allò que estableix el conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de
Catalunya per als anys 2019/2021 (DOGC núm. 8064 – 14/2/2020 – codi de conveni núm.
7900037501994). De la taula salarial per al 2021, del qual s’obté el següent:
Categoria professional: Grup 4 nivell 2 (oficials de primera, secretaris/ries de direcció entre altes...)
Segons conveni al mes: 1.403,56 euros
Mesos a considerar: 14
Sou anual: 19.649,32 euros
Hores anuals: 1.944 hores
Preu/hora 10,11 (cost només de personal)
Per calcular els costos totals que té una empresa, per atendre aquest lloc de treball, del CNAE
activitats jurídiques i de comptabilitat, s’obté:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Costos directes
Costos indirectes
Benefici industrial
Total
IVA
Total IVA inclòs

Import Percentatge
16,61
18,23
12,04
46,87
9,84
56,72

35,43%
38,89%
25,68%
100,00%

El preu/hora que ha d’atendre l’empresa és 46,87 euros (IVA no inclòs)
Dedicació mensual 24 hores
46,87*24*12=13.498,56 euros
Cost anual determinat (IVA no inclòs) : 13.500,00
El pressupost base de licitació serà: 13.500,00 euros (sense IVA)
2.835,00 euros (21% IVA)
16.335,00 euros (IVA Inclòs)
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6.2. Valor estimat del contracte (import total més les possibles pròrrogues i modificacions sense
incloure l’IVA): 27.000,00 euros
Càlcul del valor estimat:
Any

Pressupost

2023

Pròrroga

Suma

13.500,00 €

13.500,00 €

2024
TOTAL

13.500,00 €

13.500,00 €

13.500,00 €

13.500,00 €

27.000,00 €

6.3. Contracte subjecte a regulació harmonitzada, article 22 LCSP:
SI
NO
X
7. DESPESES MÀXIMES DE PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
No procedeix. Article 159.2 de la LCSP. L’anunci de licitació del contracte únicament precisarà de
publicació en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
8. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
8.1 El crèdit pressupostari estimatiu/comptable és: PGCP 6270022799
8.2 Distribució del crèdit pressupostari estimatiu per anualitats:

Anualitat

Aplicació PGCP

Preu

IVA

2023
2024

6270022799

10.125,00

2.126,25

12.251,25

6270022799

3.375,00

708,75

4.083,75

2.835,00

16.335,00

Total
13.500,00
9. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL

Import total

9.1 Requisits mínims de solvència econòmica financera i tècnica o professional (art.87 a 90 de la
LCSP):
Solvència econòmica y financera
El criteri per l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum anual de negocis, del licitador o
candidat, que referit a l’any de major volum de negocis, dels tres darrers anys conclosos, haurà de ser
almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte (40.500,00 euros)
El volum anual de negocis se acreditarà a partir dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari estes inscrit en l’esmentat registre, i en cas contrari en el registre oficial en què
haguí d’estar. Els empresaris individual no inscrits en el Registre mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis a partir dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre. Aquesta Xifra es calcularà
en proporció a la data d’inici de l’activitat en el moment que aquest motiu no es pogués acreditar en el
darrers tres anys.
Solvència tècnica o professional
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Els licitadors o candidats acreditaran la solvència tècnica, del contracte de serveis, a partir dels principals
serveis realitzats, en els darrers tres anys, d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte i per un import acumulat anual de major execució sigui igual o superior al 70 per cent del valor
estimat del contracte(art. 90.3 LCSP). (18.900,00 euros)
La acreditació es realitzarà mitjançant certificats expedits per destinataris, factures o qualsevol altres
documents que acrediti la naturalesa dels serveis realitzats i els imports.
Compromís de adscripció a la execució del contracte de mitjans personals: Si
El licitador ha d’acreditar que el personal adscrit al contracte té un mínim de 3 anys d’experiència en la
prestació del serveis similars o anàlegs a l’objecte del contracte.
Per acreditar aquesta experiència el licitador ho pot fer-ho amb la presentació dels models TC1 y TC2 dels
treballador/s amb la finalitat de poder comprovar l’antiguitat requerida. O bé amb l’aportació d’una
declaració responsable en què s’indiqui la situació laboral de l’experiència requerida.

9.2 Solvència econòmica I Financera: Mitjans d’acreditació i condicions mínimes. Art. 87 LCSP
No procedeix, en base a l’article 159.6.b) de la llei 9/2017
9.3 Solvència tècnica o professional: Mitjans d’acreditació i condicions mínimes. Article 90 LCSP
No procedeix, en base l’article 159.6.b) de la llei 9/2017.
En aplicació del criteri recomanat por la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat
s’admetrà la justificació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional per qualsevol
dels mitjans d’acreditació indicada en l’article 90 de la LCSP
10. ALTRE DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS: No
11. PRESENTACIÓ D’OFERTES
11.1 La licitació té caràcter electrònic SI X NO
La presentació de les ofertes pels licitadors ha de ser electrònica. No s’admetran les ofertes
presentades en un sobre físic. La documentació s’ha de presentar en un sobre únic o arxiu
electrònic
11.2 Òrgan al que s’han de dirigir les propostes: Director del Centre Associat
11.3 Lloc de presentació: Perfil del contractant del Consorci Universitari Centre Associat UNED
Girona
11.4 Termini de presentació: segons allò que s’estableixi en la plataforma de contractació del
sector públic. En tot cas, el termini no serà inferior a deu (10) dies hàbils a comptar des del dia
següent a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Estat.
11.5 Perfil del contractant: és accessible des de www.contrataciondelestado.es
12. MESA DE CONTRACTACIÓ
No procedeix, en base a l’article 326.1 de la llei 9/2017, LCSP.
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13. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Relació de criteris:
Criteri

Descripció

Ponderació

Preu

Oferta econòmica

de 0 a 60 punts

Experiència

Experiència

Persona adscrita a la prestació del servei amb
coneixements de programari de comptabilitat (10
punts per any acreditat de més de tres anys)
Persona adscrita a la prestació del servei amb
coneixements acreditats d’experiència en treballs
similars a l’administració pública (2,5 punts per any
acreditat)

de 0 a 30 punts

de 0 a 10 punts

13.1 Criteris avaluables a partir de fórmules o de forma automàtica (documentació a incloure en
el sobre número 1).
Preu. Fórmula de valoració de la oferta econòmica: ponderació màxima 60 punts
OM * PMO
VO =____________
OF
VO= Valoració de l’oferta
OM= Menor oferta vàlidament emesa
PMO= Puntuació màxima obtinguda
OF= Oferta
Les proposicions que es presentin amb la superació del pressupost base de licitació seran excloses
automàticament.
Experiència programa comptabilitat. Persona adscrita a la prestació del servei amb coneixements
de programari de comptabilitat : ponderació màxima fins a 30 punts
-

Experiència de més de 3 anys fins a 4 anys:....................10 punts
Experiència de més de 4 anys fins a 5 anys:...................20 punts
Experiència de més de 5 anys:........................................30 punts

Acreditació de l’experiència: El licitador haurà d’acreditar l’experiència del personal adscrit a partir
de certificats emesos, per empreses públiques o privades amb serveis relacionats amb l’objecte
del contracte, amb la indicació expressa dels anys, concepte del servei prestat i imports.
Experiència en administració pública. Persona adscrita a la prestació del servei amb coneixements
de realitzar treballs similars a l’administració pública: ponderació màxima fins a 10 punts
-

Experiència de fins 1 any:.....................................................2,5 punts
Experiència de més de 1 any fins a 2 anys:...........................7,5 punts
Experiència de més de 2 anys fins a 3 anys o més:...............10 punts
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Acreditació de l’experiència: El licitador haurà d’acreditar l’experiència del personal adscrit a partir
de certificats emesos, per empreses públiques amb serveis relacionats amb l’objecte del contracte,
amb la indicació expressa dels anys, concepte del servei prestat i imports.
13.2 Consideració del caràcter d’ofertes anormals o desproporcionades
En relació al criteri d’adjudicació del preu, per determinar si les ofertes contenen valors anormals
o desproporcionats s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP.
13.3 Criteris de desempat: Si, amb el seguiment dels criteris que siguin de base per a l’adjudicació,
es produeix un empat entre dos o més licitadors obligats a complir amb la quota del 2% de
treballadors discapacitats en virtut de la llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social de Persones
Minusvàlides, serà escollida la proposició presentada per aquella empresa que tingui en plantilla
un major percentatge de treballadors amb discapacitat, en el seu defecte o que persisteixi
l’empat se declinarà la licitació a favor de l’empresa que acrediti la realització de les millors
pràctiques en matèria de gènere.
En cas que no hagin estat efectius els criteris indicats en el paràgraf precedent, s’adjudicarà a
l’oferta que sigui més avantatjosa econòmicament. Si continua la igualtat de dos o més
proposicions, resultarà adjudicatària, la proposta que obtingui una major puntuació seguint l’odre
dels criteris de valoració de les ofertes. Només en el cas de mantenir-se l’empat, aquest es
resoldrà per sorteig.
14. RENÚNCIA O DESISTIMENT
14.1 Forma de compensació per renúncia o desistiment de l’Administració: La renúncia a la
formalització del contracte o el desistiment del procediment només podrà resoldre’s per l’òrgan
de contractació abans de l’adjudicació. En aquests casos es compensarà als candidats o licitadors
per les despeses que hagin tingut, d’acord amb els principis generals que regeixen la
responsabilitat de l’Administració, amb un màxim de 100 euros per licitador.
15. GARANTIA PROVISIONAL I GARANTIA DEFINITIVA
15.1 Constitució de la garantia provisional (art. 106 LCSP): No procedeix
15.2 Import total de la garantia definitiva (5% import del preu final ofertat IVA exclòs): No
procedeix, article 159.6.f) llei 9/2017.
16 OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES. Condicions especials d’execució del contracte i penalitats pel
seu incompliment.
16.1 Adscripció de mitjans (art. 76 LCSP)
S’exigeix: (SI/NO): SI
En cas afirmatiu:
-És condició essencial d’execució del contracte als efectes de l’article 211 (SI/NO): SI
-És considera l’incompliment infracció greu
(SI/NO): SI -Penalitats previstes:
Incompliment lleu: 1% del preu del contracte
Incompliment greu o molt greu: entre el 5% i el màxim legal del 10% del preu del contracte
16.2 Assegurances de responsabilitat civil per riscos professionals S’exigeix (SI/NO): No
Suma assegurada:
En cas afirmatiu:
- És condició essencial d’execució del contracte als efectes de l’article 211 (SI/NO): No
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- Es considera el seu incompliment infracció greu (SI/NO): NO
- Penalitats previstes:
Incompliment lleu: 1% del preu del contracte
Incompliment greu o molt greu: entre el 5% i el màxim legal del 10% del preu del
contracte
16.3 Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic o mediambiental o
d’altre ordre (article 202 LCSP)
Manteniment de la plantilla. Durant l’execució del servei haurà de mantenir la plantilla de les
persona/es adscrita/es a l’objecte de la licitació, sense que es realitzi suspensió o extinció dels
llocs de treball llevat de les baixes voluntàries, acomiadaments disciplinaris, disconformitat de
l’administració o modificació del contracte per raons d’estabilitat pressupostària. L’adjudicatari
està obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu
sectorial que li sigui d’aplicació.
-És condició essencial d’execució del contracte als efectes de l’article 211 (SI/NO): SI
-ES considera l’incompliment infracció greu
(SI/NO): SI -Penalitats previstes:
Incompliment lleu: 1% del preu del contracte
Incompliment greu o molt greu: entre el 5% i el màxim legal del 10% del preu del
contracte
17. PENALITATS ADMINISTRATIVES PER INCOMPLIMENT DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
És condició essencial d’execució del contracte als efectes de l’article 211 (SI/NO): SI
Es considera l’incompliment infracció greu (SI/NO): SI
18. PENALITATS ADMINISTRATIVES PER EXECUCIÓ DEFECTUOSA
És condició essencial d’execució del contracte els efectes de l’article 211 (SI/NO): NO
Se considera l’incompliment infracció greu (SI/NO): NO Penalitats pel compliment defectuós:
Incompliment lleu: 1% del preu del contracte
Incompliment greu o molt greu: entre el 5% i el màxim legal del 10% del preu del contracte
Penalitats per incompliment de l’execució parcial: 1% del preu del contracte
19. PENALITATS ADMINISTRATIVES DIFERENTS PER INCOMPLIMENT DE
TERMINIS
No procedeix
20. PROGRAMA DE TREBALL
No procedeix
21. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ.
Per les característiques del servei és aplicable allò que es manifesta a l’annex III sobre la
seguretat i confidencialitat de la informació: SI X NO
22. LLOC DE LLIURAMENT I RECEPCIÓ
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Els treballs els realitzarà el contractista des de les seves oficines, llevat que de forma excepcional
i pel temps mínim imprescindible podrà fer actuacions puntuals en les dependències del CA per
raó de les característiques de la prestació o per mantenir reunions que facilitin l’execució del
treball.
23. REQUISITS DE LES FACTURES
Les factures s’ajustaran allò que disposa el RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova
el reglament amb el que es regulen les obligacions de la facturació.
Denominació: Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED a Girona.
CIF: Q1718001I
Adreça postal: C. Sant Antoni, 1 2n pis (Factoria Cultural Coma-Cros)
17190 Salt (Girona)
Codis DIR3 per a la presentació de la factura electrònica:
1. Oficina comptable
U02800219

2. Òrgan gestor
U02800219

3. Unitat tramitadora
U02800219

24. RÈGIM DE PAGAMENT
24.1 Forma de pagament: Els pagaments s’efectuaran mensualment a mes vençut
24.2 Terminis i pagaments parcials, si s’escau: No procedeix
25. TERMINI DE GARANTIA
2 mesos, des de l’emissió de la darrera factura. Termini en què l’Administració podrà
comprovar que el treball s’ajusta a les prescripcions establertes per la seva execució i
compliment
26. REVISIÓ DE PREUS
26.1 Procedeix revisió de preus: SI

NO X

27. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:
27.1 Procedeix la modificació de contracte: SI NO X

28. CESSIÓ Y SUBCONTRATACIÓ
28.1 Procedeix la cessió a un tercer: SI NO X
28.2 S´admet la subcontractació: SI NO X
29. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ
30. UNITAT RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Òrgan de contractació: Director del CA
Òrgan responsable de la comptabilitat pública: secretari del Centre Associat
Òrgan destinatari: Centre Associat
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31. UNITAT, TELÈFON I CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE
Secretaria de Direcció del Centre Associat
Telefono: 972 21 26 00
Correu electrònic: secretaria@girona.uned.es

APROVACIÓ
Vist l’informe jurídic i de secretaria del secretari del Consorci Universitari del Centre Associat UNED
Girona, resolt aprovar-ne la conformitat d’acord amb l’article 122.5 de la LCSP.
Salt,
Firmado digitalmente por
40362748W
40362748W DAVID
DAVID
MALDONADO (R:
MALDONADO (R: Q1718001I)
Fecha: 2022.09.26
Q1718001I)
17:52:56 +02'00'

El director del Centre Associat
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Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte de serveis per
procediment obert simplificat abreujat (article 159.6 LCSP)
I.- RÈGIM JURÍDIC
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
i pel Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) , les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les
disposicions següents:
a)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c)

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e)

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

f)

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.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de
Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. Supletòriament al contracte li resulten
d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en
l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

II.- OBJECTE DEL CONTRACTE I VARIANTS
El contracte es regirà per aquest Plec que té per objecte la contractació del servei que es detalla en el
apartat primer (1) del Quadre de característiques, aquest servei s’ajustarà a les característiques
tècniques que s’especifiquen en el plec de prescripcions tècniques que s’adjunta i ambdós tenen
naturalesa contractual.
La codificació corresponen a la nomenclatura Vocabulari Comú dels contractes (CPV) i la que
correspon a la codificació de la classificació del productes per activitats (CPA) es detallen en l’apartat
primer (1) del Quadre de característiques.
Les necessitats a satisfer a partir d’aquest contracte són les que s’especifiquen en l’apartat segon (2)
del Quadre de característiques.
Només s’admetran variants o millores en el moment que s’indiquin expressament a l’apartat tercer
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(3) de la Quadre de característiques, amb els requisits, límits, modalitats i aspectes que s’autoritzin

expressament en el referit apartat d’aquest Plec
III.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I FORMA DE TRAMITACIÓ
El contracte de serveis indicat en aquest Plec s’adjudicarà a partir d’un procediment obert, d’acord
amb allò que està previst en la secció 2a del capítol I del Títol I del llibre segon de la LCSP.
La forma de tramitació de l’expedient de contractació serà la indicada a l’apartat quatre (4) del
Quadre de característiques.
IV.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PREU DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació d’aquest contracte, que
constitueix el límit màxim de despesa que pot comprometre’s, inclòs l’impost sobre el valor afegit
està detallat en l’apartat sisè (6) del Quadre de característiques d’aquest Plec.
El valor estimat del contracte vindrà determinat per l’import total, sense incloure l’IVA. Aquest valor
estimat, calculat segon estableix l’article 101 de la LCSP i està indicat en l’apartat sisè (6) del Quadre
de característiques, inclou les possibles pròrrogues, la totalitat de les modificacions contractuals
previstes, primes o pagaments previs al licitador, així com qualsevol altra forma d’opció eventual.
El sistema de determinació del preu aplicable aquest contracte, que es determina en els termes
establerts en l’article 102 del LCSP, en detalla l’apartat sisè (6) del Quadre de característiques.
En els contracte en el que el cost salarial de les persones empleades per aquesta funció forma part
del preu total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de forma desglossada i
disgregada per gènere i categoria els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de
referència. Per determinar el valor estimat i el preu es tindran en compte els costos laborals segons
allò que estableixen els articles 100, 101 y 102 de la LCAP.

V.- CRÉDIT PRESSUPUESTARI ESTIMAT
El servei es finançarà en la seva totalitat amb càrrec a les aplicacions comptables que es detallen en
l’apartat vuitè (8) del Quadre de característiques.
VI.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El servei objecte d’aquest contracte ha de prestar-se en el termini determinat a l’apartat cinquè (5)
del Quadre de característiques d’aquest Plec o allò que se’n derivi de l’adjudicació del contracte
d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. La prestació del servei es realitzarà en les
dependències que indiqui el Centre Associat, ho farà en compte i risc de l’adjudicatari de totes les
despeses derivades de la seva adjudicació.
Aquest contracte es podrà prorrogar si així ho preveu l’apartat cinquè (5) del Quadre de
característiques. La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l’empresari d’acord amb les condicions establertes en l’article 29 de la LCSP.
VII.- PERFIL DEL CONTRATANT
L’accés a la informació relativa al present contracte, d’acord amb allò que es disposa en l’article 63
de la LCSP, es podrà realitzar a la adreça web www.contrataciondelestado.es
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VIII. CAPACITAT I SOLVÈNCIA DEL LICITADOR
Podran contractar amb el sector públic, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres
d’acord amb allò que preveuen els articles 65 a 69 de la LCSP, tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incloses en les causes de prohibició de contractes contemplades en l’article 71 de la LCSP, i
acrediten la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional conforme allò que
s’estableix en el present Plec.
Podran, així mateix, participar en aquesta licitació les Unions Temporals d’Empresaris, segons allò
que s’estableix en l’article 69 de la LCSP.
Els empresaris hauran de fer constar, així mateix, l’habilitació empresarial o professional que, en el
seu cas, serà exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte d’aquest
contracte.
Les persones jurídiques només podran esser adjudicatàries de contractes en què les seves
prestacions estiguin compreses dins les seves finalitats, objecte o àmbit d’activitats, segons els seus
estatuts o regles fundacionals.
En el cas de persones físiques o jurídiques no espanyoles s'ha d'observar el que estableixen els
articles 67, 68 i 84 de la LCSP.
L'òrgan de contractació, de conformitat amb el que estableix l'article 70 de la LCSP, prendrà les
mesures adequades per garantir que la participació en la licitació de les empreses que haguessin
participat prèviament a l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris
de l' contracte o haguessin assessorat a l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment
de contractació, no faci falsejar la competència.
IX.- SOLVENCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÉCNICA O PROFESSIONAL
D'acord amb l'article 74 de la LCSP el licitador haurà d'acreditar estar en possessió de les condicions
mínimes de solvència econòmica i financera i professional o tècnica que s'especifiquen a l'apartat
novè (9) del Quadre de característiques o quan procedeixi, tenir la classificació indiciada en aquest
apartat. En el cas d'empreses de nova creació han de seguir allò que estableix l'apartat novè (9) del
Quadre de característiques.
El licitador, a més d'acreditar la seva solvència o classificació, s'haurà de comprometre a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte dels mitjans materials o personals esmentats a l'apartat setzè
(16) del Quadre de característiques. Aquest compromís podrà tenir caràcter d'obligació essencial als
efectes que preveu l'article 211 de la LCSP.

X.- CONTINGUT I PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
10.1 Condicions Generals sobre les proposicions
Les proposicions dels interessats s'han d'ajustar al que preveuen els plecs i la documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del
contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o cap reserva, així com la
autorització a la Mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre
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Oficial de Licitadors i empreses classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors
econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.
Cap licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici del que disposa l'article 142
sobre admissibilitat de variants i a l'article 143 sobre presentació de nous preus o valors en el si
d'una subhasta electrònica. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho
ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà
lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi subscrit.
Els documents es presentaran en castellà o català, d'acord amb el que estableix l'article 23 del
RGLCAP.
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de forma
oficial al castellà i amb els requisits fefaents exigits en la normativa vigent.
10.2 Presentació de las proposicions
Les proposicions es presentaran en sobres signats, adreçats a l'òrgan de contractació del Centre
Associat en la forma, lloc i termini que es recullen a l'apartat onzè (11) del Quadre de
característiques. Aquesta informació serà publicada en el perfil del contractant.

Les empreses licitadores, si escau, hauran d'indicar, mitjançant una declaració
complementària a lliurar en cadascun dels sobres, quins documents i dades presentades són,
al seu parer, confidencials, tal com s'assenyala en l'article 133 de la LCSP. El model de
declaració s'adjunta com annex IV
10.2.1. Contingut de les proposicions
10.2.1.1 Sobre número ú (1): TÍTOL: "Documentació administrativa i documentació avaluable
d'acord amb criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules”
Contingut: Contindrà els documents que se detallen a continuació:
1. Declaració responsable de licitador o el seu representant, d'acord amb el model contingut en
l'Annex I. També inclourà la declaració de l’adscripció del personal model annex V.
2. En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en una Unió Temporal aportaran un
document privat, signat pels representants de cadascuna de les Empreses components de la UTE
indicant els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cada un d'ells
i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en Unió Temporal, cas de resultar
adjudicataris. Així mateix, cada empresa participant en la Unió Temporal ha d'aportar la seva pròpia
declaració responsable.
3. Declaració expressa responsable relativa al grup empresarial a què pertany i comprensiva de totes
les Societats que pertanyent a un mateix grup, d’acord amb allò que estableix l'article 42 del Codi de
Comerç. En cas de no pertànyer a cap grup empresarial, la declaració és realitzarà en aquest sentit.
4 Les empreses estrangeres, de conformitat amb el que estableix l'article 140 f) de la LCSP, en els
casos en què el contracte s'hagi d'executar a Espanya, hauran de presentar la declaració de
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, ala
sistema jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
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5 Una altra documentació. Quan de conformitat amb la LCSP, aquest Plec exigeixi la presentació
d'altres documents diferents s'indicarà aquesta circumstància a l'apartat desè (10) del Quadre de
característiques.
De conformitat amb el que estableix l'article 140.3 de la LCSP, l'òrgan de contractació podrà demanar
al licitador que presenti la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha
dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon
desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
esmentades, hauran de concórrer a la data final de presentació d'ofertes i subsistir en el moment de
formalització del contracte.
Documents acreditatius de la personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari:
Certificat d'inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic.
En cas de no presentar el certificat anterior, el licitador haurà de presentar la documentació
justificativa:
i) Si les empreses proposades fossin persones jurídiques, hauran de presentar escriptura de
constitució o modificació, si és el cas, inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit
fos exigible conforme a la legislació mercantil que els sigui aplicable. Si no ho és, l'acreditació
de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la
seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.
ii) Si les empreses proposades fossin empresaris individuals, hauran d'acompanyar fotocòpia
degudament legalitzada del Document Nacional d'Identitat del titular o , si s’escau, del seu
representant legal.
iii) Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord
sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'acreditaran per la seva inscripció en el registre pertinent
d'acord amb la legislació de l'Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d'una
declaració jurada o un certificat d'acord amb les disposicions comunitàries que siguin
aplicables. Quan la legislació de l'Estat en què es trobin establertes aquestes empreses
exigeixi una autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder
prestar-hi el servei de què es tracti, hauran d'aportar l'acreditació corresponent.
iv) Els altres empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar amb informe
de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya corresponent o de l'Oficina consular en
l'àmbit territorial on es trobi el domicili de l'empresa en la qual es faci constar que figuren
inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg o, si no, que actuen
habitualment en l'àmbit de les activitats a les que s'estén l'objecte d'aquest contracte
V) Així mateix, hauran d'acompanyar informe de l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a
l'exterior que justifiqui que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet, al seu
torn, la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració i amb els
ens , organismes o entitats del sector públic assimilables als enumerats a l'article 3 de la LCSP
en forma substancialment anàloga. En els contractes subjectes a regulació harmonitzada es
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prescindirà de l'informe de reciprocitat en relació amb les empreses d'Estats signataris de
l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial de Comerç.
Documentació avaluable d'acord amb criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules.
Contingut:
Dins d'aquest sobre s'inclourà la proposició econòmica que s'ajustarà al model que s'adjunta (annex
II) i, si escau, la documentació relativa als criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules, indicada expressament en el Quadre de Característiques.
L'oferta o proposició econòmica estarà signada en tots els fulls per qui tingui capacitat per a formular
la proposició. A aquests efectes, la proposició presentada per una Unió Temporal d'Empreses haurà
d'estar signada en tots els fulls pels representants de cadascuna de les empreses integrants de la
mateixa.
No s'acceptaran aquelles que continguin omissions, errors o ratllades que impedeixin conèixer
clarament el seu contingut.
El preu total de l'oferta s'expressarà en lletres i números, amb un màxim de dos decimals,
incorporant-se com a partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit, i inclourà totes
les despeses que s'hagin de satisfer per al compliment de les prestacions contractades. Si existís
discrepància entre la quantitat escrita en nombre i l'escrita en lletra, prevaldrà aquesta última.
Si d'acord amb el que disposa el Quadre de Característiques, s'admetés la presentació de variants
pels licitadors, la proposició econòmica haurà d'incloure, en tot cas, la valoració econòmica de la
solució base i, a més, podrà contenir oferta sobre la solucions variants que , si escau, es proposin

XI.-EVALUACIÓ DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ
La valoració de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics, o
amb la col·laboració d'una unitat tècnica que auxili a l'òrgan de contractació.
Quan no s'hagin previst en el Quadre de Característiques criteris de desempat, o quan previstos i
aplicats, l'empat entre dos o més licitadors persisteix, es resoldrà segons el que preveu l'apartat 2 de
la clàusula 147 de la LCSP.
En l'apartat tretzè (13) del Quadre de Característiques s'estableixen, de conformitat amb el que
disposa l'article 149 de la LCSP, els paràmetres per determinar el caràcter anormal de les ofertes.
Quan s'hagi identificat ofertes en presumpció d’anormalitat, l'Òrgan de Contractació, sol·licitarà als
licitadors compresos en aquests supòsits que justifiquin la valoració de la seva oferta, en els termes
que disposa l'article 149 de la LCSP, si bé el termini màxim perquè justifiqui la seva oferta el licitador
no podrà superar els 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació.
Si l'òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada per l'empresa licitadora i els informes
tècnics sol·licitats al servei corresponent, estimés que l'oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals, l'exclourà de la classificació i acordarà l'adjudicació a
favor de la millor oferta, d'acord amb l'ordre en què hagin estat classificades.
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XII.-RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ
L'adjudicació s'ha de fer dins dels cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de la documentació i no
podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible
d'acord amb els criteris que figurin en aquest Plec.
La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, es
publicarà en el perfil del contractant en el termini de 15 dies. En la notificació s'indicarà el termini en
què cal procedir a la seva formalització d'acord amb l'apartat 3 de l'article 153 de la LCSP.

XIII.-RENÚNCIA O DESISTIMENT.
L'Òrgan de contractació podrà, per raons d'interès públic degudament justificades, decidir no
adjudicar o celebrar un contracte abans de l'adjudicació. També podrà desistir del procediment
només abans de l'adjudicació quan s'apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació
del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.
De produir-se alguna de les actuacions esmentades en el paràgraf anterior, l'òrgan de contractació
compensarà als candidats o licitadors per les despeses degudament justificades en què hagueren
incorregut en la forma que preveu l'apartat catorzè (14) del Quadre de Característiques o, en el seu
defecte, d'acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat patrimonial de
l'Administració, a través dels tràmits de procediment administratiu comú.

XIV.-FORMALIZACIÓ DEL CONTRACTE.
La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista
de la resolució d'adjudicació, d'acord amb el que disposen els articles 153 i 154 de la LCSP.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins el termini
establert en la Llei, donarà lloc a les conseqüències previstes en l'article 153 de la LCSP. En aquest
cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta en l'apartat 2 de l'article 150 de la LCSP.
Si les causes de la no-formalització són imputables a l'Administració, s'ha d'indemnitzar al
contractista dels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
El document en què es formalitzi el contracte serà, en tot cas, administratiu i constituirà el títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, es formalitzarà en escriptura
pública quan ho sol·liciti el contractista, li seran imputades les despeses derivades pel seu
atorgament.
XV.-EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.
El contracte s'executarà a risc i ventura del contractista, amb subjecció al que estableix a les
clàusules i als plecs, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista
l'òrgan de contractació. En aquest efecte podrà nomenar un responsable del contracte amb les
funcions que estableix l'article 62 de la LCSP. En els casos en què no s'hagués designat responsable
del contracte aquesta funció li correspon als serveis dependents de l'òrgan de contractació.
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El Centre Associat 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.
En el cas que els treballs efectuats no s'adeqüessin a la prestació contractada, com a conseqüència
dels 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.
El manteniment dels béns oferts es realitzarà per l'adjudicatari, fins i tot quan els béns no siguin de la
seva fabricació, en les condicions que es fixen en el Plec de Prescripcions Tècniques o en les que hagi
ofert en la seva proposició, si aquestes fossin més favorables als interessos del Centre Associat.

XVI.-PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES
L'adjudicatari durà a terme els cursos de formació o altres prestacions complementàries necessàries
per a la realització del servei, sense cap cost pel Centre Associat.
El contractista, sense cap cost addicional, facilitarà al Centre Associat assistència professional en les
reunions explicatives o d'informació, que aquest estimi necessàries per a l'aprofitament de la
prestació contractada.
XVII.-LLIURAMENT DEL SERVEI.
RECEPCIÓ.

El contractista haurà de realitzar i lliurar, si és el cas, els treballs especificats en la clàusula segona
d'aquest Plec, els quals es concreten a l'apartat (1) del Quadre de Característiques, dins el termini
estipulat; efectuant pels representants de l'òrgan de contractació, quan sigui procedent, un examen
de la documentació presentada o dels treballs realitzats. La recepció de l'objecte del contracte es
realitzarà en el termini d'un mes, comptat des del lliurament dels serveis, sempre que aquests siguin
susceptibles de recepció. En el cas que procedeixi establir un termini especial de recepció, o que sigui
necessària una forma particular de recepció, aquests es determinaran en la Quadre de
Característiques.

XVIII.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC,
MEDIOAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE.
L'Òrgan de contractació, d'acord amb el que estipula l'article 202 de la LCSP, ha establert com a
condicions especials en relació amb l'execució del contracte, les que es descriuen a l'apartat (16) del
Quadre de Característiques i l'incompliment tindrà les conseqüències que en el mateix s'estableixin.
El Quadre de Característiques inclourà almenys una de les condicions de caràcter social, ètic,
mediambiental o d'un altre ordre. Quan l'incompliment d'aquestes condicions no es tipifiqui com a
causa de resolució del contracte, el mateix podrà ser considerat a l'apartat (16) del Quadre de
Característiques en els termes reglamentàriament establerts, com a infracció greu als efectes
previstos en l'article 71.2 c ) de la LCSP.
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XIX.- PENALITATS ADMINISTRATIVES.
1.- Per incompliment parcial o compliment defectuós
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte d'aquest, l'incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d'execució establertes en aquest contracte, o
l'incompliment d'algun dels criteris d'adjudicació, donarà lloc a les penalitats previstes en els
apartats (17 i 18) del Quadre de característiques.
En el cas d'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte, per causa
imputable al contractista, l'Administració podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitats que, per a aquest supòsit, es fixen a l'apartat (18) del Quadre de
Característiques.
2. Per demora en l’execució
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la realització
d'aquest, així com dels terminis parcials que, si escau, s'haguessin assenyalat per a la seva execució
successiva.
El contractista incorrerà en demora en el cas d'incompliment dels terminis previstos, sense que la
constitució en demora del contractista requereixi la interpel·lació o la intimació prèvia per part del
Centre Associat
En cas d'incompliment de qualsevol dels terminis esmentats, per causa imputable al contractista,
d’acord amb allò que disposen els articles 192 a 195 de la LCSP. Si l'òrgan de contractació, en vista de
les especials característiques del contracte, considerés necessari per a la correcta execució
l'establiment d'unes penalitats diferents, aquestes s'especificaran a l'apartat (19) del Quadre de
Característiques.
L'import de les penalitats es farà efectiu mitjançant la deducció de la mateixa de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a contractista o sobre la garantia que, si
s'escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en què no
estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís els danys causats a l'Administració,
aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

XX.-OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
A més de les obligacions generals, derivades del règim jurídic del present contracte, així com de les
condicions especials d'execució que es recullen a l'apartat (16) de la Quadre de Característiques, són
obligacions el contractista:
Disposar de personal amb la capacitat tècnica precisa per cobrir les necessitats que es derivin del
contracte. Aquest personal dependrà exclusivament de l'adjudicatari i aquest, per tant, tindrà tots els
drets i deures inherents a la seva condició d'empresari, havent de complir per això les disposicions
vigents en matèria laboral, fiscal, de Seguretat Social i de Seguretat i Higiene en el Treball.
L'incompliment d'aquestes obligacions per part de l'adjudicatari, o la infracció de les disposicions
sobre la seguretat per part de personal designat per ell, no implicaran cap responsabilitat pel Centre
Associat.
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L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el
personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció
inherent a tot empresari.
Serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions, serveis i
subministraments realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin pel Centre Associat o
per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del
contracte.
L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte de
l'activitat delimitada en els Plecs.
El contractista està obligat, sota la seva exclusiva responsabilitat, al compliment de les disposicions
vigents en matèria tributària, laboral, de Seguretat Social, d'integració social de persones amb
discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció de l'entorn, així com qualsevol altre de
caràcter general.
El contractista ha de complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral
establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l'Estat i en particular
les establertes en l'annex III del text legal que relaciona els convenis internacionals en l'àmbit social i
mediambiental. L'òrgan de contractació adoptarà les oportunes mesures per a garantir, durant
l'execució del contracte, que el contractista compleix amb aquestes obligacions.
L'incompliment de les obligacions referides en el paràgraf anterior i, especialment, 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 les penalitats
a què es refereix l'article 192 de la LCSP.
Tot això sense perjudici de la potestat de l'òrgan de contractació de prendre les oportunes mesures
per a comprovar, durant el procediment de licitació, que els candidats i licitadors compleixen les
obligacions a què es refereix el paràgraf anterior.
A l'extinció del contracte no podrà produir-se, en cap cas, la consolidació de les persones que hagin
realitzat els treballs objecte d'aquest com a personal de l'administració contractant, segons disposa
l'article 308 de la LCSP.
Serà, així mateix, 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 de conformitat
amb el que disposa l'article 196 de la LCSP.
Quan així es determini a l'apartat vint-i-unè (21) del Quadre de Característiques, el contractista ha
de complir el que disposa l'annex III sobre "Protecció de dades, confidencialitat i seguretat"

XXI.-COMPLIMIMENT DEL CONTRACTE.
El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els termes
de la mateixa i a satisfacció del Centre Associat, la totalitat de la prestació contractada.
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A aquest efecte, el contractista haurà de lliurar els béns especificats en la clàusula segona d'aquest
Plec, els quals es concreten a l'apartat primer (1) del Quadre de característiques, dins el termini
estipulat en el mateix; efectuant-pels representants de l'òrgan de contractació, quan sigui procedent,
un examen dels béns lliurats.
La recepció de l'objecte del contracte es realitzarà en el termini d'un mes, comptat des del lliurament
dels béns, sempre que aquests siguin susceptibles de recepció. En el cas que procedeixi establir un
termini especial de recepció, o que sigui necessària una forma particular de recepció, aquests es
determinaran en l'apartat vint-i-dosè (22) del Quadre de Característiques.
En aquests efectes, el representant del Centre Associat 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 amb ocasió de
la recepció.
Si el Centre Associat considera que la prestació objecte del contracte reuneix les condicions
requerides, procedirà a la seva recepció, aixecant, a tal efecte, l'acta corresponent.
Si, per contra, la prestació no reunís les condicions necessàries per procedir a la seva recepció, es
dictaran, per escrit, les instruccions oportunes perquè el contractista esmeni els defectes observats i
compleixi les seves obligacions en el termini que per a això es fixi, no procedint la recepció fins que
les instruccions s'hagin complimentat pel contractista, aixecant-se, llavors, l'acta corresponent
Si els béns no s'adeqüen a la prestació contractada com a conseqüència de vicis generats pel
contractista, el Centre Associat podrà rebutjar la mateixa, quedant exempta de l'obligació de pagar o
tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.
XXII.-PAGAMENT DEL PREU I ABONAMENTS AL CONTRACTISTA.
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament del preu dels serveis efectivament realitzats i formalment
rebuts pel Centre Associat.
El pagament del preu podrà fer de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte o, en el
cas de contractes de tracte successiu, mitjançant pagament en cadascun dels venciments que s'hagin
estipulat, en els termes que figuren a l'apartat vint-i-quatrè (24) del Quadre de Característiques.
En els contractes de tracte successiu el representant de l'òrgan de contractació, a la vista dels
treballs realment executats i dels preus contractats, redactarà les corresponents valoracions amb
periodicitat mensual o, alternativament, amb la periodicitat que es fixi a l'apartat vint-i-quatrè (24 )
del Quadre de Característiques.
El contractista tindrà dret a percebre, quan així es prevegi a l'apartat vint-i-quatrè (24) del Quadre
de Característiques i en les condicions assenyalades en el mateix, abonaments a compte per l'import
de les operacions preparatòries de l'execució del contracte, i s'han d'assegurar el referit pagament
mitjançant la prestació d’ una garantia, segons estableix l'article 198.3 de la LCSP i l'article 201 de
l'RGLCAP
El Centre Associat tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data
d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels serveis
prestats. Si es demora, ha d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de
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trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que
preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Perquè hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini per a la
meritació d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura
davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre
factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la prestació de servei.
Les factures hauran de contenir les dades que s'indiquen a l'apartat vint-i-tresè (23) del Quadre de
Característiques i s'han d'expedir d'acord amb el que determina el Reial Decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament per qual es regulen les obligacions de facturació i en la Llei
25/2013, de 27 de desembre de 2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic. Les factures es presentaran obligatòriament en format
electrònic, i signades amb signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut. En
concret, les factures electròniques que es remetin a les administracions públiques s'han d'ajustar a el
format estructurat de la factura electrònica Facturae i de signatura electrònica d'acord amb
l'especificació XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)

XXIII.-TERMINI DE GARANTIA.
Quan la naturalesa de la prestació objecte del contracte ho requereixi o la legislació corresponent
així ho exigeixi, s'establirà un termini de garantia d'aquella que serà l'assenyalat a l'apartat vint-icinquè (25) del Quadre de característiques, i és aplicable el que disposa l'article 311.4 de la LCSP.
Aquest termini es pot ampliar pels licitadors quan s'inclogui com a criteri de valoració de les ofertes i
començarà a comptar a partir de la data de recepció o de conformitat de la prestació objecte del
contracte
Acabat el termini de garantia sense que el Centre Associat hagi formulat cap objecció, el contractista
quedarà exempt de responsabilitat per raó de la prestació efectuada

XXIV.-REVISIÓ DE PREUS.
En el contracte que es regeix pel present plec tindrà lloc la revisió de preus en els casos, amb els
termes i forma establerts en els article 103 a 105 de la LCSP i concordants de l'RGLCAP.
La revisió de preus, quan sigui procedent, s'ha de fer d'acord amb la fórmula o índex que es detalla a
l'apartat vint-i-sisè (26) del Quadre de característiques
XXV.-MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
El contracte, només podrà modificar-se, durant la seva vigència, per raons d'interès públic en els
casos i en la forma que preveuen els articles 203 a 207 de la LCSP, i d'acord amb el procediment
regulat en l'article 191, amb les particularitats previstes en l'article 207.
Les modificacions del contracte s'han de formalitzar conforme al que disposa l'article 153, i s'han de
publicar d'acord amb el que estableixen els articles 207 i 63 de la LCSP.
A l'apartat vint-i-setè (27) del Quadre de característiques, s'especifiquen les condicions de les
modificacions previstes, el seu abast, límits i naturalesa. Aquestes modificacions no podran superar
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el vint per cent del preu inicial del contracte i no podran suposar l'establiment de nous preus unitaris
no previstos en el contracte
Les modificacions no previstes en els plecs només podran efectuar-se quan es justifiqui suficientment
la concurrència d'algun dels supòsits que s'indiquen a l'apartat segon de l'article 205 de la LCSP,
sempre que aquestes compleixin tots els requisits recollits en l'apartat primer de l'esmentat article.
Aquestes modificacions hauran de ser acordades per l'òrgan de contractació i seran obligatòries per
al contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no
excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA no inclòs

XXVI.-CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRATACIÓ.
Els drets i obligacions derivades del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer sempre
que es compleixi les condicions establertes en l'article 214 de la LCSP.
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, llevat que a l'apartat
vint-i-vuitè (28) del Quadre de característiques s'estableixi el contrari o que per la seva naturalesa i
condicions es dedueixi que el contracte ha de ser executat directament per l'adjudicatari.
La subcontractació s'haurà d'ajustar, en tot cas, al que preveuen els articles 215 i 216 de la LCSP i als
requisits que, si escau, s'estableixin a l'apartat vint-i-vuitè (28) de la Quadre de característiques,
sense que les prestacions parcials que l'adjudicatari subcontracti amb tercers puguin excedir el
percentatge que figura a l'apartat esmentat
L'òrgan de contractació podrà establir a l'apartat vint-i-vuitè (28) del Quadre de característiques,
aquelles tasques crítiques que no podran ser objecte de subcontractació, havent de ser executades
directament pel contractista principal.
El contractista adjudicatari remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, relació
detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es
perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de subcontractació o
subministrament de cada un d'ells que guardin una relació directa amb el termini de pagament. Així
mateix, haurà d'aportar, justificant de compliment dels pagaments a aquells un cop acabada la
prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts a l'article 216 de la LCSP i en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, en el que li sigui d'aplicació. Aquestes obligacions es consideren
condicions essencials d'execució, l'incompliment, a més de les conseqüències previstes per
l'ordenament jurídic, permetrà la imposició de les penalitats establertes a l'apartat setze (16) del
Quadre de característiques, responent la garantia definitiva de les penalitats que imposin per aquest
motiu sense perjudici del que preveuen els articles 216 i 217 i sempre que es compleixin les
condicions establertes a l'article 215, l'òrgan de contractació podrà realitzar pagaments directes als
subcontractistes, d'acord amb el que estableix la disposició addicional cinquantena primera de la
LCSP, quan així s'estableixi a l'apartat vint-i-vuitè (28) del Quadre de característiques.

XXVII.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE.
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'han assenyalat en aquest Plec i en els
articles 211 i 306 de la LCSP.
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L'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte, igualment, per les causes especials que, si
s'escau, s'estableixin a l'apartat vint-i-novè (29) del Quadre de característiques als efectes del que
preveu l'article 211 de la LCSP. La resolució del contracte tindrà els efectes establerts en els articles
213 i 306 de la LCSP

XXVIII.-PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT.
El present Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques, el
contracte i l'oferta completa de l'adjudicatari són els documents que tindran caràcter contractual.
D'acord amb l'article 35.1.e) de la Llei, aquesta enumeració està jerarquitzada, a efectes de possibles
contradiccions entre els documents anteriors
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa de direcció, d'interpretar el que s’ha convingut, de
resoldre els dubtes que ofereixi el compliment del contracte, modificar-lo per raó d'interès públic,
declarar la responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre
l'execució del mateix, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades
pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix l'article
303 de la LCSP.
Els acords que dicti l'òrgan de contractació en ús d'aquestes prerrogatives posaran fi a la via
administrativa i seran immediatament executius
L'ordre jurisdiccional competent per al coneixement de les qüestions litigioses relatives a la
preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció d'aquest contracte serà el contenciósadministratiu, sense perjudici que, si escau, sigui procedent la interposició de recurs especial en
matèria de contractació regulat en l'article 44 de la LCSP, o qualsevol dels regulats en la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El secretari del Centre Associat ha informat que el present Plec resulta adequat a l'ordenament
jurídic vigent. Per tant, i d'acord amb el que disposa l'article 122.7 de la LCSP, s'ha complert el tràmit
de l'informe previ del plec.

APROVACIÓ.
Vist l’informe favorable del secretari del CA, resolt aprovar-los, de conformitat amb l’article 122.5 de
la LCSP.

Salt
El director del Centre Associat
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ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLERTES
LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
(Incloure en el sobre “1”)
Qui sotasigna el/la senyor/a ..................................................................................., amb DNI/NIE
núm......................................................, en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica
.................................................................................,
amb
NIF
núm.
............................................... i als efectes de licitar en la present contractació, Exp. .........., el
contracte de ..................................................................................,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
- Que l’entitat que presenta té capacitat jurídica i d’obrar suficient, i que compleix amb la solvència
requerida i que no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar
establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
- Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal; que compleix les obligacions legals en matèria de
prevenció de riscos laborals.
- Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, 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 l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
- Que l’empresa, 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.
- Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera i el contracte s’executi en territori espanyol, es
sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
- Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions en el procés de
licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació,
execució i extinció normal o anormal del contracte de l’expedient de contractació de manera
electrònica, i designo com a persona autoritzada per a rebre les notificacions corresponents a*:
Persona
autoritzada

NIF de
l’empresa

Correu
electrònic de
l’empresa

Mòbil de
l’empresa
(opcional)
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d’acord amb el previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb la disposició addicional
quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
- Per a empreses que conformen grup empresarial: que l’empresa .................................... forma part
del grup empresarial ....................................... i que l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de
les empreses)............................................................... es presenta/en també a la present licitació.
- Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual
actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per
contractar, inclosa l’oferta econòmica.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data )
Signatura
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ANNEX II
MODEL D'OFERTA ECONÒMICA I D'ALTRES CRITERIS OBJECTIUS
D / Dª ............................................... ............ amb DNI o document que el substitueixi núm .........
...........actuant en nom propi o, si escau, en representació de ........................ amb NIF ..................... i
amb domicili en .................. .. núm ......, província de ............ ..assabentat de les condicions i
requisits
per
a
concórrer
a
procediment
obert,
per
a
la
contractació
de.................................................. ... ....................................... es compromet a prendre al seu càrrec
el esmentat contracte, amb estricta subjecció a el plec de clàusules administratives particulars i a el
plec de prescripcions tècniques que regeixen en la convocatòria, que coneix i accepta
incondicionalment, pels següents preus
PREU: (pressupost base de licitació 13.500,00 euros)
Oferta econòmica (sense IVA):
IVA (

%):

Import Total:
ALTRES CRITERIS OBJECTIUS, EN EL SEU CAS:
EXPERIÈNCIA EN EL PROGRAMARI DE COMPTABILITAT:
Del personal adscrit amb serveis prestats relacionat amb l’objecte del contracte: ponderació màxima fins
a 30 punts
Concepte
Experiència de més de 3 anys fins a 4 anys
Experiència de més de 4 anys fins a 5 anys
Experiència de més de 5 anys

Si
Si
Si

Selecció
No
No
No

El licitador ha d’acreditar amb certificats emesos més empreses privades o públiques amb indicació expressa
d’anys, tipus de servei prestat i imports.
EXPERIÈNCIA EN EL TREBALLS SIMILARS A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLCIA:
Del personal adscrit amb serveis prestats relacionat amb l’objecte del contracte: ponderació màxima fins
a 10 punts
Concepte
Experiència de fins a 1 anys
Experiència de més d’1 any fins a 2 anys
Experiència de mes de 2 anys fins a més de 3 anys

Si
Si
Si

Selecció
No
No
No

El licitador ha d’acreditar amb certificats emesos més empreses privades o públiques amb indicació expressa
d’anys, tipus de servei prestat i imports.
Lloc, data
(signatura)
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ANNEX III
SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
Per les característiques del servei, i quan es determini en la Quadre de característiques, l'adjudicatari
haurà de sotmetre a les normes de seguretat i control que regeixen en el Centre Associat, a més, per
donar compliment a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de "protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals" i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de 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
L'empresa adjudicatària d'aquest servei, es compromet a acceptar i garantir el compliment de les
clàusules que seguidament es descriuen:
1. Protecció de dades. De conformitat amb el que disposa l'article 83 de Reial Decret 1720/2007, de
21 de desembre, l'adjudicatari garanteix que, en tot moment durant la prestació dels seus serveis, no
accedirà als sistemes d'informació, fitxers, equips informàtics, armaris i arxivadors on
s'emmagatzemin, conservin i tractin les dades i documents que continguin fitxers de dades de
caràcter personal propietat Centre Associat
2. Confidencialitat. En el supòsit que l'adjudicatari, per a la correcta prestació dels seus serveis
accedeixi o pugui accedir a la documentació, dades, equips, sistemes informàtics, despatxos i la
localització on s'emmagatzemin o conservin dades de caràcter personal i/o documentació que
contingui aquesta tipologia de dades, estarà obligat a mantenir l'absoluta confidencialitat i secret de
tota aquella informació a la qual pugui accedir, i no podrà transferir, duplicar o reproduir tot o part
de la informació i / o dades personals.
En el cas de tenir personal en plantilla per al desenvolupament de la prestació, l'adjudicatari es
compromet a impartir a totes les persones al seu càrrec les instruccions precises per a l'efectiu
coneixement i obligat compliment d'aquestes instruccions i de les responsabilitats que assumeixen
en virtut del present contracte, sobre confidencialitat i secret. En aquest sentit, l'adjudicatari
realitzarà totes les advertències i subscriurà quants documents siguin necessaris amb el seu personal,
per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions.
L'adjudicatari respondrà davant del Centre Associat si aquestes obligacions són incomplertes pels
seus empleats.
3. Seguretat. Al realitzar-se la prestació en les instal·lacions del Centre Associat l'adjudicatari es
compromet a que el seu personal designat, atendrà el compliment de les normes, especificacions i
procediments de seguretat i accés establerts pel Centre Associat.
Les obligacions esmentades en els paràgrafs anteriors, tenen el caràcter d'obligacions contractuals
essencials, l'incompliment serà causa de resolució el empara del que disposa l'article 211 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic
Aquest document el licitador, proposat com a adjudicatari, l’haurà de signar juntament amb el
document de formalització de contracte

29

ANNEX IV
DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE LES DADES I / O DOCUMENTS PRESENTATS

Sr./Sra. ____________________________________ amb N.I.F./Passaport nº__________amb
domicili
a
efectes
de
notificació
a
__________________
Carrer______________________________________
Telèfon
/
fax
/
email_____________________________________actuant en (nom propi o en representació)
______________________ de l'empresa___________________________________ amb C.I.F. nº
________________________Acredita la seva representació, mitjançant el poder atorgat el dia
_______________ davant el Notari D .___________________________________
DECLARO
Que els documents i dades presentats en el Sobre ... * (B o C, segons correspongui) que considera de
caràcter confidencial són els que a continuació es relacionen:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________a _____ de _________________de __________
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data )
Signatura

* Si és el cas, s'haurà de presentar una declaració per a cadascun dels sobres
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ANNEX V
COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS A L'EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE ................................................................... (EXPEDIENT NÚM...............)
El/la
Sr./Sra.........................................en
nom
l’empresa........................................................ amb domicili
carrer.................................número............, i amb NIF..................,

i
a

representació
.......................................,

de
al

DECLARA:
Que l'empresa que represento, en el cas que esdevingui adjudicatària en el procediment de licitació
corresponent a la contractació ....................................... (expedient núm. ..........), es compromet,
durant tota la vigència del contracte i les eventuals pròrrogues a adscriure a l'execució del contracte
els mitjans personals i materials suficients per a la realització del contracte, especialment i en
concret:
La persona per a l’execució del contracte serà:
Càrrec:

Nom i cognoms:

(lloc i data )
Signatura
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