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Quadre de característiques del plec de clàusules administratives
particulars de la contractació d’una nova aplicació informàtica per
a la gestió, recaptació i inspecció tributària, així com els serveis
d’implantació i posada en marxa per a la seva explotació per
XALOC
Quadre de característiques del contracte mixt per a la contractació del
subministrament consistent en l’adquisició de la llicència d’ús d’una aplicació
informàtica per a la gestió tributària, recaptatòria i d’inspecció així com dels serveis
de migració, implantació i posada en marxa per a la seva explotació per l’organisme
autònom Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona (XALOC),
subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació.
A. Objecte del contracte
A.1 Descripció:
L’objecte del contracte és el subministrament i posterior manteniment d’un sistema
informàtic per a la gestió tributària, recaptatòria i d’inspecció de XALOC (en
endavant SIGTR), així com dels serveis necessaris per a la seva implantació, que
haurà d’incloure:
a) Subministrament consistent en l’adquisició d’una llicència de programari d’ús
il·limitat i sense restriccions d’un sistema d’informació multientitat, integral i
integrat SIGTR, amb la finalitat de cobrir les necessitats de la gestió, inspecció i
recaptació de XALOC.
b) Implantació de la llicència d’ús del programari seguint un model de prestació de
servei SaaS (Programari com a Servei) i un model de desplegament Cloud
privat.
c) Provisió, administració, operació, manteniment i evolució del Cloud privat que
allotgi el programari de l’organisme.
d) Serveis d’assistència tècnica per a la parametrització i implantació del sistema
adaptats a les característiques particulars i processos de negoci de l’organisme.
e) Serveis d’integració amb aplicacions i sistemes externs.
f) Serveis d’integració amb sistemes propis de XALOC.
g) Serveis de migració de dades i documents del sistema informàtic actual de
XALOC cap al nou SIGTR.
h) Serveis de formació, tant per a usuaris com per a tècnics del Servei TIC de
l’organisme necessaris per a l’explotació.
i) Serveis d’acompanyament a la posada en marxa.
j) Serveis d’operació, explotació i assistència posterior a la posada en
funcionament del SIGTR, a prestar a la ubicació on determini XALOC, bé als
serveis centrals de XALOC o bé des de les instal·lacions del contractista.
k) Serveis de suport i manteniment correctiu, normatiu i evolutiu de tots els
elements que conformen el programari lliurat durant la durada del contracte.
A.2 Abast del contracte:
La contractació comprèn el subministrament consistent en l’adquisició d’una
llicència de programari per a l’ús d'una aplicació informàtica multientitat per a la
gestió integral dels tributs i altres ingressos de dret públic, i també els serveis
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professionals necessaris per a la seva posada en marxa i explotació per part dels
usuaris de XALOC.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 478504 JVWTE-D8GWZ-8B5ZC 974FC9A469E43BA8D5ED4029F29E572D91CFF384) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

Per a la seva correcta explotació, el contractista haurà de realitzar les tasques
necessàries de parametrització i adaptació, havent de contemplar per a això:
a)

Aportació de personal altament qualificat en les àrees de gestió objecte del
contracte i experts en l'aplicació informàtica oferta, per analitzar els
requeriments d'implantació i parametrització necessaris, segons el pla de
projecte a presentar.
b) Implantació de tots els components necessaris per a l'operativitat de les
funcionalitats de l'aplicació en els ordinadors destinats a l'efecte.
c) Parametrització de les funcionalitats.
d) Complir els requeriments funcionals, d’integració, tècnics i de seguretat.
e) Proves i validació.
f) Migració completa de les dades i documents del sistema actual (GTWIN Tao 1.0
i Tao 2.0 de T-Systems) a la nova aplicació.
g) Formació del personal de les àrees implicades en tots els nivells: gestió,
direcció i tècnic, d’acord a un pla de formació, documentació i transferència de
coneixement del contractista als tècnics de l’organisme en la implantació i de
forma continuada durant la durada del contracte.
h) Pla de formació específic al servei TIC de XALOC, en la parametrització,
configuració, model de dades, APIs/Serveis web per al desenvolupament de
programari prop i dels sistemes que conformen la solució.
i) Documentació tècnica, així com Guies i manuals d’ús dels sistemes que
composin la solució. Així mateix, durant la vigència del contracte, el lliurament
de la documentació tècnica i funcional de les actuacions i nous productes i
versions que es vagin alliberant i implantant.
j) Consultoria per a la millora organitzativa de processos i procediments de gestió
de l’organisme per a una gestió més eficaç i eficient, objecte del present
projecte.
k) Suport i assistència en les tasques d’explotació del nou sistema implantat
durant la vigència del contracte, d’acord a la fase II.
l) Serveis d’allotjament de l’aplicació informàtica i també de totes les dades que
el mateix generi, i dels històrics del sistema actual que XALOC faciliti a
l’adjudicatària, la qual haurà de garantir un accés òptim als mateixos.
m) XALOC no haurà de fer cap inversió addicional, excepte la destinada a la seva
pròpia xarxa local, d’accés a internet i als llocs de treball dels usuaris (PC,
impressora, escàner, microinformàtica), ja que tot l’equipament necessari de
servidors, bases de dades, llicències de programari vinculades i també les
comunicacions segures amb el Centre Servidor de l’adjudicatari estaran
inclosos en el servei a prestar.
n) El contractista que presti els serveis haurà de mantenir i actualitzar el
funcionament adequat del SIGTR, mitjançant la infraestructura necessària del
núvol, per tal que els serveis disposin dels nivells necessaris per XALOC.
o) El contractista assumirà totes les responsabilitats en la gestió i en el control del
SIGTR, així com dels components en totes les capes tecnològiques del núvol
(xarxa, hardware, software i el sistema de comunicacions necessari per
accedir-hi). Per tant, XALOC no gestionarà ni serà responsable dels sistemes
tecnològics, ni de les comunicacions, ni de les aplicacions necessàries, més
enllà de les capacitats de gestió dels usuaris, configuració i personalització del
SIGTR que ofereix el contractista.
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A.3 Lots
No procedeix la divisió en lots, a l’empara de l’article 99.3.b) de la LCSP. Les
prestacions ─de subministrament i servei─ que comprèn el contracte estan
vinculades entre si i mantenen relacions de complementarietat, que exigeixen la
seva consideració i tractament com una unitat funcional dirigida a la satisfacció de
la necessitat que es pretén satisfer. És a dir, la prestació conforma un sistema
global (tots els elements formen part d’una solució global) que requereix d’un únic
operador que subministri la llicència i realitzi la seva implantació, amb la finalitat
d’assegurar una prestació uniforme i una correcta coordinació, a partir del
coneixement profund del sistema implantat i la seva configuració, execució que
podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i realització per una
pluralitat de contractistes diferents.
Es cerca, doncs, una solució tècnica integrada que resolgui les necessitats
exposades en el punt A.1) d’aquest Quadre de característiques. Els treballs referits
al software han d’estar perfectament integrats i en la majoria dels casos
comparteixen informació, amb la qual cosa en cas de ser diferents adjudicataris
hauria de desenvolupar-se un software addicional per a les integracions
corresponents que comportaria un sobrecost del projecte i la pèrdua de les
sinergies que es pretenen assolir. D’altra banda, seria més difícil garantir la qualitat
del software mitjançant integracions a mida amb diferents subministradors.
Pel que fa a les tasques annexes al software exigides (migració de dades, formació,
posada en marxa, etc.), són tasques inherents relacionades amb el propi software i
han de ser executades pel mateix subministrador per garantir la correcta execució
tècnica del projecte.
Quant al manteniment del sistema informàtic, així com dels serveis de suport i
assistència especialitzada en l’explotació del sistema, només pot ser dut a terme
per l’empresa propietària del sistema, que serà la única capacitada per accedir als
codis font i prestar l’assistència requerida per motius relacionats amb la protecció
de drets d’exclusivitat.
A.4 Codi CPV:
48000000-8, Paquets de programari i sistemes d’informació
50324100-3, Serveis de manteniment de sistemes
72510000-3, Serveis de gestió relacionats amb la informàtica
72416000-9, Proveïdors de serveis d’aplicacions
72267100-0, Manteniment de programari de tecnologies de la informació
72268000-1, Serveis de subministrament de software
72212000-4, Serveis de programació de software d’aplicació
72200000-7, Servei de programació de software i consultoria
A.5 Codi de l’expedient: 2022/475
B. Dades econòmiques del contracte
B.1 Determinació del preu:

A tant alçat

Preus unitaris

Per a la determinació del preu del contracte s’han tingut en compte les diferents
prestacions que conformen l’objecte del contracte i les successives fases
d’implantació. Aquest import es desglossa de la forma següent:
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-PREUS FASE D’EXECUCIÓ: preus relacionats amb la implantació de la
solució proposada
Preus relatius al costos de les primeres quatre (4) anualitats, corresponents a la
fase d’execució del subministrament i implantació de la solució proposada, i que
comprèn els costos referits tant del subministrament dels productes, llicències de
totes les aplicacions, components que conformen la solució, com dels serveis
requerits per a la seva implantació i serveis post-producció. Així mateix, aquesta
fase d’execució inclou, com a despeses necessàries per a la implantació, les
despeses corresponents al servei de Cloud privat per a les primeres quatre
anualitats del contracte, que allotjarà la solució que contempli tots els equips,
aplicacions, llicenciaments per a l’Organisme, serveis i comunicacions. També es
contempla la prestació d’un eventual servei de suport i manteniment corresponent
a les dues primeres anualitats posteriors a la finalització del període de garantia. El
preu anual previst per al Servei de Cloud en la Fase d’execució del projecte és
inferior al preu anual del Servei de Cloud que s’ha de prestar una vegada finalitzada
la fase d’execució de projecte, ja que durant les primeres anualitats els recursos
necessaris poden ser inferiors als de la fase d’explotació.
a) Preu
corresponent
al
subministrament
de
llicències,
Servei
d’implantació i Servei de postproducció: 1.514.876,04€ (més IVA)
Aquest preu a tant alçat inclou el subministrament d’adquisició de les llicències i els
serveis d’implantació i de posada en funcionament de tot el sistema de Gestió
Tributària i Recaptació (SIGTR), que es durà a terme durant les quatre anualitats
inicials del contracte, corresponents a la Fase d’execució del projecte.
Inclou el preu pel subministrament de tota la solució informàtica i llicències,
conformat pels components detallats en el plec de prescripcions tècniques, més els
serveis associats per a la seva implantació i posada en funcionament (instal·lació
d’entorns, serveis de migració, validació, parametrització, configuració, formació,
posada en marxa, acompanyament, operació i explotació post producció).
b) Preu anual del Servei Cloud durant l’execució del projecte: 165.289,26€
(més IVA)
Activitats i serveis del Cloud, en base als recursos necessaris i operacions que s’han
de dur a terme durant les quatre anualitats corresponents a la Fase d’execució del
projecte.
-PREUS FASE D’EXPLOTACIÓ:
Una vegada finalitzada la Fase d’execució del projecte, s’iniciarà el període de
suport i manteniment de la Fase d’explotació, tant dels productes vinculats al Cloud
privat com de la solució lliurada, fins a la finalització de la vigència del contracte,
consistent en la prestació dels següents serveis:
- Activitats i serveis del Cloud en base els recursos i operacions sobre el
sistema a ple rendiment.
- Serveis de suport i manteniment de la solució lliurada.
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Activitats i serveis del Cloud, en base als recursos necessaris i operacions que s’han
de dur a terme una vegada finalitzada la Fase d’execució del projecte i al llarg de
tota la vigència del contracte.
b) Preu anual del Servei de Suport i Manteniment en fase d’explotació:
180.991,74€ (més IVA)
Una vegada lliurada la solució i finalitzat el termini de garantia, s’iniciarà un termini
de suport i manteniment de la solució lliurada. Per tant, el servei es prestarà per
aquest preu anual a partir de la tercera anualitat de contracte, dins de la fase
d’execució del projecte. Eventualment, si el licitador ofereix un any o dos de
garantia addicional sense cost, aquest servei no s’abonarà durant el període en què
ja resti cobert per la garantia addicional ofertada. Una vegada finalitzat el període
de garantia, aquest servei s’haurà de prestar anualment al llarg de tota la vigència
del contracte.
-PREUS UNITARIS DE PERFILS PROFESSIONALS, SEGONS ES PUGUIN
REQUERIR DURANT LA VIDA DEL CONTRACTE:
Pressupost base de licitació de perfils professionals segons es puguin requerir
durant la fase d’execució del contracte (preus per a possibles modificacions del
contracte):
Perfil Professional

Preu €/Hora
(sense IVA)

Cap de projectes

83,00 €

Consultor/implantador

60,00 €

Analista funcional

60,00 €

Programador sènior

55,00 €

Formador

40,00 €

Tècnic de suport

40,00 €

En aquests preus de licitació estan incloses totes les despeses necessàries per a la
prestació del servei. Així mateix, s’entenen compresos a tots els efectes els tributs
de qualsevol mena que gravin l’execució del contracte i totes les despeses
necessàries per a la seva execució. En aquest sentit, les proposicions que presentin
els licitadors hauran d’assolir la totalitat de les prestacions incloses en la present
contractació. Consegüentment, el preu consignat és indiscutible i no s’admet cap
prova d’insuficiència.
Els preus establerts resten subjectes a qualsevol variació que pugui aprovar-se en
la normativa relativa a l’IVA.
En les seves propostes, els licitadors hauran d’igualar o disminuir els preus
màxims fixats. Els preus de la proposta del licitador s’han de presentar amb dos
decimals. En cas de faltar l’últim decimal, s’entendrà que aquest és igual a zero.
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B.2 Valor estimat del contracte: 9.015.867,77 euros, d’acord amb el següent
desglossament:
_A partir dels preus de licitació i les anualitats previstes per a cada servei, els quals
es recullen en el plec de prescripcions tècniques i en aquest document.
_La durada inicial de contracte (14 anys) i les eventuals pròrrogues (4 anys).
_Possibilitat de modificació del contracte (fins a un 20% del preu del contracte).
Anualitat

Pressupost
durada inicial

Modificacions
(20%)

Pròrroga

Total

1a

544.008,26

108.801,65

652.809,92

2a

544.008,26

108.801,65

652.809,92

3a

725.000,00

145.000,00

870.000,00

4a

725.000,00

145.000,00

870.000,00

5a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

6a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

7a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

8a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

9a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

10a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

11a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

12a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

13a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

14a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

15a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

16a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

17a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

18a

355.371,90

71.074,38

426.446,28

1.421.487,60

1.502.644,63

9.015.867,77

Total:

6.091.735,54

B.3. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació del contracte s’estableix en 7.371.000,00 euros
(6.091.735,54 euros, més 1.279.264,46 euros en concepte d’IVA). Aquest és
l’import màxim limitatiu de la despesa, d’acord amb els preus de licitació establerts
i les anualitats previstes per cada concepte.
Les diferents prestacions que conformen el pressupost base de licitació són les
següents:
Concepte

Anualitats

Import

IVA

Total

Subministrament Llic, Implantació i Postproducció

4

1.514.876,04

318.123,96

1.833.000,00

Cloud Implantació

4

661.157,02

138.842,98

800.000,00

Cloud Explotació

10

1.743.801,65

366.198,35

2.110.000,00

Suport i Manteniment Explotació

10

2.171.900,83

456.099,17

2.628.000,00

Total:

6.091.735,54

1.279.264,46

7.371.000,00
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El pressupost corresponent al “Subministrament de les llicències, implantació i
postproducció” es desglossa de la forma següent:
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Concepte
Llicències
Serveis Implantació*
Serveis Post Producció*

Import
120.396,40
978.751,64
415.728,00

IVA

Total

25.283,24
205.537,84
87.302,88

145.679,64
1.184.289,48
503.030,88

Total:
1.514.876,04
318.123,96
1.833.000,00
*D’acord amb els articles article 100.2 i 308.3 de la LCSP, s’adjunta l’Annex 11 que detalla el
desglossament de la despesa corresponent al Servei d’implantació i al Servei de postproducció.

El preu de subministrament de la llicència s’ha calculat a tant alçat, tenint en
compte l’estudi de licitacions públiques realitzades per altres administracions
públiques amb un objecte similar al d’aquest contracte, consistent en el
subministrament, implantació i manteniment de solucions integrals de gestió
tributària multientitat (Diputació d’Almeria, Diputació de Ciudad Real...).
En el desglossament del pressupost base de licitació, i d’acord amb les prestacions
del contracte, s’ha tingut en compte els preus i les recomanacions contingudes en
l’informe “La relación calidad-precio en el sector TI y consultoria”, emès per la
Asociación española de empresas de consultoria, donant el resultat següent:
Concepte
Import
Percentatge
Costos directes
Costos indirectes
Benefici industrial
Total (s/IVA)
IVA (21%)
Total:

4.653.476,78
949.092,40
489.166,36
6.091.735,54
1.279.264,46
7.371.000,00

76,39%
15,58%
8,03%
100,00%
21%
-

B.4 En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquests plecs que s’han de
complir durant l’execució del contracte.
B.5 L’adjudicació del contracte compleix allò que està establert en l’apartat tercer
de la disposició addicional 3a de la LCSP i en l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, atès que la seva
adjudicació no té repercussions en l’estabilitat pressupostària, perquè no suposa
despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrent ni en els futurs, i
tampoc té repercussions en la sostenibilitat financera, perquè està finançat amb
recursos corrents.
C. Existència de crèdit
C.1. Aplicació pressupostària: La despesa resultant de la contractació serà a
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:
Subministrament de llicències, implantació i postproducció
Anualitat

Aplicació pressupostària

Import (IVA inclòs)

2023

20/9200/64100, Programes Informàtics

458.250,00

2024

20/9200/64100, Programes Informàtics

458.250,00

2025

20/9200/64100, Programes Informàtics

458.250,00

2026

20/9200/64100, Programes Informàtics

458.250,00
Total:

1.833.000,00
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Anualitat

Aplicació pressupostària

Import (IVA inclòs)

2023

20/9200/64100, Programes Informàtics

200.000,00

2024

20/9200/64100, Programes Informàtics

200.000,00

2025

20/9200/64100, Programes Informàtics

200.000,00

2026

20/9200/64100, Programes Informàtics

200.000,00
Total:

800.000,00

Cloud Explotació
Anualitat

Aplicació pressupostària

Import (IVA inclòs)

2027

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00

2028

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00

2029

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00

2030

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00

2031

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00

2032

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00

2033

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00

2034

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00

2035

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00

2036

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

211.000,00
Total:

2.110.000,00

Servei de Suport i Manteniment
Anualitat

Aplicació pressupostària

Import (IVA inclòs)

2025

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2026

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2027

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2028

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2029

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2030

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2031

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2032

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2033

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2034

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2035

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00

2036

20/9200/21900, Reparació i manteniment programari

219.000,00
Total:

2.628.000,00

Aquesta contractació està sotmesa a tramitació anticipada i, per tant, quedarà
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar-ne les obligacions derivades en l’execució del pressupost corresponent,
d’acord amb l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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C.2 Despesa anticipada:

Sí

No
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C.3. Expedient d’abast plurianual: Sí
Anualitat
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
TOTAL:

Preu

IVA

Import total

544.008,26

114.241,74

658.250,00

544.008,26

114.241,74

658.250,00

725.000,00

152.250,00

877.250,00

725.000,00

152.250,00

877.250,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

355.371,90

74.628,10

430.000,00

6.091.735,54

1.279.264,46

7.371.000,00

En tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual, de conformitat amb l’article 174
del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització de les despeses de
caràcter plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos.
D. Durada del contracte:
D.1 Termini de durada: 14 anys
Els terminis i durada del contracte s’estableixen segons les fases que es desglossen
a continuació, així com la vida útil de tota la solució, atenent al fet que es
requereixen extrems tecnològics i funcionals adequats i perdurables més enllà del
termini d’execució i implantació establert, i que va estretament lligat a les funcions
i competències de l’organisme, en correlació amb el que disposa l’article 29.4 de la
LCSP: “el contracte de serveis de manteniment que es concerti conjuntament amb
el de la compra del bé que s’ha de mantenir, quan aquest manteniment només el
pugui prestar per raons d’exclusivitat l’empresa que va subministrar el bé
esmentat, pot tenir com a termini de durada el de la vida útil del producte adquirit.”
És per això, que el contracte contempla una Fase d’execució i una Fase
d’explotació.
Així, atès que l’objecte del contracte en la seva fase d’explotació se centra en el
manteniment de l’aplicació i que aquest manteniment només pot ser prestat per
l’empresa contractista que n’hagi realitzat el subministrament i implementació, el
més adequat és fer coincidir la durada del contracte amb la vida útil del producte.
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Per tot això, s’estableix una durada inicial del contracte de catorze (14) anys,
comptat a partir de l’endemà de la formalització del contracte, tenint en compte
tots els terminis d’implantació, suport, manteniment i evolució.
_Fases: d’Execució i d’Explotació.
El subministrament, implantació i explotació del nou SIGTR es realitzarà per fases:
una Fase d’explotació (amb els corresponents apartats) i una Fase d’execució. En
l’Annex 10 es recull la seva expressió gràfica.
FASE D’EXECUCIÓ
El contracte preveu un termini màxim d’implantació de tota la solució objecte de
contracte, seguit d’un termini posterior de transició i consolidació del servei regular.
D’acord amb les diferents fases previstes en el diagrama de l’Annex 10, es
considera que la substitució total del sistema tributari fins a tenir-lo a ple
rendiment, amb tots els processos de negoci adaptats a les necessitats de
l’organisme i el coneixement ple del sistema que doni autonomia funcional, tècnica i
operativa, requerirà des de la implantació de la fase I.1 i I.2, de l'assistència i
acompanyament per part de l’empresa contractista durant un termini mínim de 24
mesos i un màxim de 36, en funció de si s’ofereix la millora del període de
postproducció en dotze mesos addicionals.
A la finalització de la Fase d’Execució del projecte (48 mesos) s’haurà de formalitzar
una acta de recepció.
A continuació, es descriuen els diferents apartats de la Fase d’execució:
_Fase I: Implantació, durant un termini d’execució màxim de 15 mesos.
Aquesta fase inclou el subministrament de les llicències, el lliurament del sistema
en l’arquitectura Cloud, la migració, la implantació de la plataforma amb tots els
mòduls i components requerits, així com la seva posada en marxa. Aquesta fase se
subdividirà en dues:
Fase I.1 Amb un termini màxim de 12 mesos, per a la posada en marxa del
sistema, a excepció del sistema d’indicadors, quadres de comandament i analítica
de dades, que constitueixen els mòduls principals de l’eina.
Fase I.2 Amb un termini màxim de 3 mesos, a partir de la implantació dels
mòduls principals establerts en l’anterior paràgraf, per a la posada en marxa del
sistema d’indicadors, quadres de comandament i analítica de dades, que
constitueixen els mòduls analítics de l’eina.
Durant aquesta Fase I caldrà suport, assistència i acompanyament in situ (a les
dependències de l’Organisme, Girona) de, com a mínim, dos tècnics consultors amb
experiència en projectes similars de la mateixa dimensió. Aquesta obligació té el
caràcter d’essencial als efectes que preveu la LCSP.
El contractista haurà de lliurar en cada fase la documentació de les actuacions i
configuracions realitzades, així com els manuals de formació a cada perfil indicat en
el Pla de formació en format PDF.
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Quant al subministrament de les llicències, en el termini màxim de 30 dies naturals
a comptar des de la formalització del contracte, XALOC ha de disposar del Cloud
amb les llicències lliurades i disponibles pels dos entorns: preproducció i producció.
Pel que fa a les llicències, és necessari que, a més d’estar instal·lades, el
contractista emeti un document acreditatiu de totes les llicències lliurades per
component o producte. El lliurament de les llicències s’acreditarà mitjançant la
formalització d’una acta de recepció.
Després de la posada en marxa del sistema, tant de la fase I.1 com de la fase I.2,
s’iniciarà un període mínim de garantia de 12 mesos, que serà millorable a l’alça
pels licitadors, que serà recollida en la seva oferta, oferint una anualitat o dues
addicional de garantia sense cost addicional, i que inclourà totes les despeses que
s’originin per solucionar qualsevol problema i/o incidència que sorgeixi i que seran a
càrrec del contractista.
A la finalització de cadascuna de les dues fases I.1 i I.2 serà necessària la
formalització d’una acta de recepció.
_Fase II: Serveis de post-producció, durant un termini mínim de 24 mesos.
Atesa la criticitat del projecte, a partir de la finalització de la fase I.1 de la
implantació, caldrà que el contractista iniciï la prestació dels serveis de suport,
operació, explotació i assistència tècnica i funcional que permeti a XALOC assolir,
en temps i forma, els compromisos de servei, en quantitat i qualitat, vers
l’Organisme, la ciutadania, els ens delegants, altres administracions, agents
externs, etc. que permeti consolidar la solució. De la mateixa manera, a la
finalització de la fase I.2 de la implantació, el contractista també prestarà aquests
serveis en relació amb la implantació dels mòduls analítics de l’eina.
Tots aquests serveis seran prestats pel contractista mitjançant la presència in situ a
les dependències de l’organisme (Girona) d’un mínim de 2 tècnics, consultors
experts i amb experiència en projectes similars (de la mateixa dimensió) i a jornada
completa.
Aquest termini de 24 mesos pot ser objecte de millora per part dels licitadors en la
seva oferta, oferint l’ampliació d’aquest període d’assistència, sense cost addicional,
per una tercera anualitat, mitjançant un tècnic consultor in situ, a l’organisme
(Girona). Aquest tècnic haurà de posseir el mateix perfil professional requerit en
l’anterior paràgraf.
En conseqüència, existirà un període de transició des de la posada en marxa fins
que la solució estigui plenament en coneixement, ús i operació normal i, per tant,
consolidada, per part dels usuaris de l’Organisme.
A la finalització de la Fase II, es formalitzarà una acta de recepció entre l’organisme
i la contractista.
Durant aquesta fase serà necessari que s’informi a la Comissió Directora de XALOC,
creada a l’efecte per al seguiment de l’execució i la necessària transferència del
coneixement, així com de la seva evolució i consolidació.
A continuació, es relacionen algunes de les activitats i funcions més rellevants que
caldrà realitzar:

SIGNAT
21/09/2022 13:26

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Codi UACG: Contractació, Núm. expedient: 2022/475, Any expedient:
2022

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Aprovació PCAP

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 478504 JVWTE-D8GWZ-8B5ZC 974FC9A469E43BA8D5ED4029F29E572D91CFF384) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

Codi per a validació: JVWTE-D8GWZ-8B5ZC
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2022 a les 13:33:18
Pàgina 14 de 101

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Directora de l'Àmbit d'Administració i Organització de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 19/09/2022
13:19
2.- Secretari de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 21/09/2022 13:26

o

Suport i acompanyament al personal de l'Organisme en l'ús i l’activitat diària
amb les aplicacions lliurades.

o

Parametrització, configuració, adaptacions i càrrega de dades necessàries per
adequar els components, mòduls, aplicacions, llistats, plantilles del sistema a les
necessitats organitzatives i tècniques de l'Organisme durant aquest període, ja
en producció.

o

Reforçar amb sessions d’acompanyament i formació presencial, tant des del punt
de vista organitzatiu com tècnic, en l’ús de les eines de treball.

o

Processos i serveis de depuració de dades, d’arxius d’intercanvi, etc., que
garanteixi la consistència, unicitat, normalització de les bases de dades de gestió
i l’intercanvi d’informació amb altres administracions i agents externs (entitats
bancaries, administració autonòmica, administració estatal, INE, AEAT, Cadastre,
etc.).

o

Serveis d’interlocució i intermediació entre l'Organisme i d’altres agents externs
per a la resolució d’incidències en integracions i interoperabilitat, així com
tramitació de lliuraments i intercanvis d’arxius i/o dades amb altres
administracions i entitats.

o

Assistència i suport en els serveis públics electrònics, davant de dubtes,
qüestions i incidències en la relació dels ciutadans i ajuntaments amb
l'Organisme per canals telemàtics.

o

Tasques i serveis en processos de gestió econòmica, tributària i de recaptació,
com preparar, elaborar, quadrar, consolidar, regularitzar, etc., dades i processos
com padrons, càrrecs voluntaris/executius, tancaments i obertura d’exercicis,
etc. Tots els que l'Organisme requereixi sobre els elements i components objecte
del present projecte.

o

Adequació d’integracions amb components de la solució, així com sistemes
externs.

o

Accés del personal de l'Organisme, sense cost addicional, a cursos de formació
oferts sobre les funcionalitats i solucions instal·lades o que s’instal·laran per
l’empresa contractista, tant presencialment com mitjançant teleformació. El
personal tècnic del Servei TI cal que rebi la informació i documentació necessària
per la realització de les configuracions de les aplicacions informàtiques i dels
sistemes que les suporten, incloent tot el necessari per realitzar-ne el correcte
manteniment i suport, l’anàlisi dels informes resultants de monitorització de
sistemes i realització de les actuacions o mesures a realitzar.

o

Reportar a la Comissió Directora l’evolució del grau de consolidació de l’activitat
de l'Organisme, així com del grau de maduresa dels usuaris vers les solucions
implantades.

o

Totes aquelles tasques i serveis necessaris per a garantir l’exercici normal de
l'Organisme, en temps i forma, i sobretot vers els compromisos dels drets i
deures vers als ciutadans, ajuntaments i altres administracions públiques.

Tots aquests serveis es consideren inclosos en el preu de licitació i, per tant, el
licitador que resulti adjudicatari es compromet a no facturar cap import relacionat
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amb aquests aspectes i es regiran segons els acords de nivell de servei (ANS)
explicitats en el present document.
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_Fase III: Suport i manteniment del programari en execució, fins a un
termini màxim de 24 mesos.
Després de finalitzar el període garantia obligatòria de 12 mesos dels productes
implantats, s’iniciarà la Fase III, de suport i manteniment del programari en
modalitat SaaS. Aquesta Fase inclou tant el Servei de suport i manteniment, com el
Servei de Cloud.
En el supòsit que el contractista hagi ofert una anualitat o dues de garantia
addicional sense cost, durant aquestes anualitats (corresponents a la tercera i
quarta anualitat del contracte) el servei de manteniment d’aquesta fase quedarà
cobert per la garantia addicional corresponent i, per tant, no s’abonarà el preu
anual de servei de suport i manteniment. Només s’abonarà el servei de Cloud.
El contingut concret d’aquesta fase es fixa en l’apartat 9 del plec de prescripcions
tècniques regulador del contracte.
Als 48 mesos de l’inici de la Fase I.1 es formalitzarà l’acta de recepció de
finalització de la Fase d’Execució.
FASE D’EXPLOTACIÓ
Fase d’explotació de la solució, posterior a l’execució de projecte, durant
un període de deu (10) anys.
Aquest fase consisteix en l’explotació de la solució posterior a la fase d’execució de
projecte, que abasta el període que comprèn des de la finalització fase d’execució
del projecte (formalitzada mitjançant acta de recepció) fins tota la vigència del
contracte, i que consisteix en prestar el servei de suport i manteniment, tant dels
productes vinculats al Cloud privat com de la solució lliurada, consistent en la
prestació dels següents serveis:
- Activitats i serveis del Cloud en base els recursos i operacions sobre el sistema
a ple rendiment.
- Serveis de suport i manteniment de la solució lliurada.
D.2 S’admet pròrroga: Sí
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte d’any a any, fins a quatre
anualitats addicionals. Les eventuals pròrrogues seran obligatòries pels
contractistes, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos
d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte (d’acord amb l’art.
29.2 LCSP).
D.3 D’acord amb l’article 29.4 de la LCSP, quan al venciment d’aquest contracte no
s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que
ha d’efectuar el contractista com a conseqüència d’incidències resultants
d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el
procediment d’adjudicació, en concórrer raons d’interès públic (la gestió d’ingressos
de dret públic de múltiples administracions), per tal de no interrompre la prestació,
es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou
contracte i, en tot cas, per un període màxim de nou mesos, sense modificar la
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resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte
s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de
finalització del contracte originari.
D.4 Recepció del contracte:
El contracte és susceptible de recepció: SÍ
D’acord amb el les fases d’execució del contracte, s’hauran de formalitzar les
següents actes de recepció:
_Formalització de l’acta de recepció de lliurament de les llicències
_Formalització de l’acta de recepció corresponent a la fase I.1
_Formalització de l’acta de recepció corresponent a la fase I.2
_Formalització de l’acta de recepció corresponent a la primera anualitat de la fase II
_Formalització de l’acta de recepció corresponent a la finalització de la fase II
_Formalització de l’acta de recepció de finalització de la Fase d’Execució del
projecte
D.5 Lloc d’execució dels treballs:
Durant les fases I i II de l’Execució, corresponents a la Implantació i al Servei de
postproducció, caldrà suport, assistència i acompanyament a les dependències de
l’Organisme (Girona) de, com a mínim, dos tècnics consultors amb experiència en
projectes similars de la mateixa dimensió.
E. Variants: No
F. Qualificació del contracte, tramitació de l’expedient, procediment
d’adjudicació del contracte i òrgan de contractació:
F.1 Qualificació del contracte i règim jurídic
La contractació a realitzar es qualifica com a contracte mixt, perquè comprèn
prestacions pròpies de subministrament i de serveis, que estan vinculades entre si i
mantenen relacions de complementarietat, que exigeixen la seva consideració i
tractament com una unitat funcional dirigida a la satisfacció de la necessitat que
justifica aquest contracte.
Té el caràcter de prestació principal el servei, per la qual cosa conformement amb
l’article 18.1.a) de la LCSP, el seu règim jurídic serà el de serveis, essent d’aplicació
entre d’altres, les previsions dels articles 17, 25.1.a) i 308 i següents de la 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 (en endavant
LCSP), i es tramita pel procediment obert previst en l’article 156 de la LCSP. Per
això, resta sotmès a aquesta Llei, al 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, així com al Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 (en endavant el
RGLCAP), o a las normes que els substitueixi, i supletòriament s’aplicaran les
restant normes de dret administratiu i, en defecte seu, les normes de dret privat.
F.2 Forma de tramitació: Ordinària.
F.3 Procediment d’adjudicació: Obert (art. 156 i següents LCSP), valoració
subjecte a una pluralitat de criteris, de valoració automàtica i no automàtica (art.
145 LCSP).
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F.4 Subjecte a regulació harmonitzada: Sí (art. 22.1.b LCSP)
F.5 Tramitació electrònica: Sí
La presentació de les ofertes ha d’ajustar-se al que s’estableix en la clàusula
onzena d’aquest plec, i la documentació necessària es publicarà en el següent
enllaç, corresponent al perfil del contractant de XALOC:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia
de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà en 5 dies
naturals el termini de presentació de les mateixes; publicant a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment,
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.
F.6 Publicitat i termini de presentació de les propostes
Aquesta licitació es publicarà mitjançant anunci al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE) i en el perfil del contractant de XALOC:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
El termini per a la presentació de les ofertes és de trenta (30) dies
naturals, a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina
de Publicacions de la Unió Europea (d’acord amb l’article 156.3.c) i l’article 135 de
la LCSP). No obstant això, si l’últim dia del termini és inhàbil s’entendrà prorrogat al
dia hàbil següent.
F.7 Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació d’aquest contracte és el Consell Rector de XALOC, d’acord
amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP i l’article 9.15 dels Estatuts de
l’organisme.
G. Capacitat i solvència
G.1 Criteris de selecció relatius a la Solvència econòmica i financera i
tècnica o professional
a) Acreditació de la Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, els requisits corresponents a la solvència
econòmica i financera de l’empresari són els següents:
-Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte que, en relació amb
l’any de major volum de negocis dels tres últims conclosos, haurà de ser, almenys,
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte:
Import mínim solvència econòmica i financera: 751.322,31 euros
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest
registre i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit. Les empreses que, per la seva recent creació, encara no tinguin comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil i els empresaris individuals
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390
(declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració trimestral IVA) quan sigui inferior
a l’any. En el cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment
d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat
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de l’empresa. En el cas que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà
ser proporcional.
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b) Acreditació de la Solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels mitjans
següents:
-Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels últims 3 anys, en la
qual s’ha d’indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan
el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
Atesa la criticitat d’aquest contracte, que afecta la base en què se sustenta l’àrea
de negoci principal de l’organisme (la gestió i recaptació tributària, així com la
sancionadora), amb impacte als ingressos de dret públic que sustenten les hisendes
locals del conjunt d’ens locals que han delegat l’exercici d’aquestes atribucions
públiques, constitueix el requisit mínim de solvència tècnica la presentació de, com
a mínim, 3 certificats d’haver executat, en el curs dels últims tres anys, contractes
ajustats a l’objecte d’aquest servei.
S’entén per “serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa” quan es tracti de
serveis consistents en la contractació de llicències d’ús d’aplicacions informàtiques
multi-entitat per a àmbits supramunicipals i que tinguin per objecte la gestió integral
dels tributs locals i altres ingressos de dret public (gestió tributària, recaptatòria i
d'inspecció), així com la seva implantació i posada en marxa, amb integracions i
interoperabilitat, utilitzant un entorn tecnològic similar al que es requereix en aquest
contracte.
El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució ha
de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
Import mínim solvència tècnica o professional: 304.586,78 euros
G.2 Adscripció de mitjans
De conformitat amb l’article 76 de la LCSP, les empreses licitadores han de
presentar en el SOBRE A (corresponent a la documentació administrativa) un
Compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals
descrits en la clàusula 3.2.1 del PPT, d’acord amb el model establert en l’Annex 6
d’aquest PCAP.
_Compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents
(art.76.2 LCSP): l’empresa licitadora es compromet a adscriure a l’execució del
contracte les persones que compleixin els requisits professionals que s’especifiquen
en la clàusula 3.2.1 del plec de condicions tècniques. A tal efecte, es presentarà
una relació nominal de les persones assignades a l’equip de treball del projecte en
relació amb els perfils professionals requerits, que com a mínim seran:
o 1 Cap de Projecte, des de l’inici del projecte fins a la seva finalització
o 1 Tècnic de Sistemes, per a la implantació de la infraestructura i serveis
Cloud en els diferents entorns, producció i preproducció.
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o 1 Consultor sènior especialitzat com a referents funcionals i tècnics.
o 1 Tècnic implantador amb competències i habilitats en relació, atenció i
comunicació amb usuaris, coneixements exhaustius funcionals, tècnics i
organitzatius.
De conformitat amb l’article 76 i 150.2 de la LCSP, l'adjudicatari haurà d'acreditar
l'efectiva posada a disposició dels mitjans que s’assenyalen en la clàusula 3.2.1 en
el moment del requeriment de la documentació.
A aquest compromís se li atribueix el caràcter d'obligació contractual essencial als
efectes del que preveu la LCSP.
G.3 Classificació empresarial: No s'exigeix.
Alternativament, els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats
no membres de la Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu, poden acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica exigida en els
apartats anteriors mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació
o una de superior:
Grup

Subgrup

Categoria

V

5

3

No és obligatòria la inscripció al RELI de les empreses licitadores.
H. Comitè d’experts: No s’escau
I. Criteris d’adjudicació:
L’adjudicació d’aquest contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu, d’acord amb l’art. 145 de la
LCSP. El contracte s’adjudicarà al licitador que ofereixi la millor proposta d’acord
amb els criteris valoració següents, de caràcter automàtic i no automàtic, amb la
següent ponderació de la puntuació:
CRITERI DE VALORACIÓ

PUNTUACIÓ

Valoració Automàtica:
1.1 Preu Subministrament i implantació
1.2 Preu anual Serveis de Cloud "SaaS" en Fase d’Execució

37
9

1.3 Preu anual Serveis de Cloud “SaaS” en Fase d’Explotació

25

1.4 Preu anual Serveis de Suport i Manteniment explotació

27

1.5 Preus hora perfils professionals
1.6 Borsa d’hores sense cost
Puntuació total Proposta econòmica i millores:

2
2
102 p

Valoració No Automàtica:
2.1 Cloud

12

2.2 Plataforma tecnològica

17

2.3 Funcionalitat del sistema

31

2.4 Interoperabilitat i integració

11

2.5 Pla de projecte

19

2.6 Servei de Suport i Manteniment

5

2.7 Millores funcionals

3
Puntuació total Memòria Tècnica:

TOTAL VALORACIÓ:

98 p
200p
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Els criteris de valoració objectiva i la seva puntuació és la següent:
1.1 Preu Subministrament de llicències, Servei d’implantació i Servei de
postproducció: fins a 37 punts
_Preu (sense IVA): 1.514.876,04 euros
1.2 Preu anual Serveis de Cloud "SaaS" Fase Execució: fins a 9 punts
_Preu anual (sense IVA): 165.289,26 euros
1.3 Preu anual Serveis de Cloud “SaaS” Fase Explotació: fins a 25 punts
_Preu anual (sense IVA): 174.380,17 euros
1.4 Preu anual Serveis de Suport i Manteniment explotació: fins a 27 punts
_Preu anual (sense IVA): 180.991,74 euros
1.5 Preus hora perfils professionals: fins a 2 punts
D’acord amb els següents preus unitaris i ponderació de la valoració:
Perfil Professional

Preu euros/hora
(sense IVA)

Puntuació màxima
per a cadascun dels
perfils

Cap de projectes

83,00 €

0,1 p

Consultor/implantador

60,00 €

0,5 p

Analista funcional

60,00 €

0,4 p

Programador sènior

55,00 €

0,2 p

Formador

40,00 €

0,4 p

Tècnic de suport

40,00 €

0,4 p

1.6 Borsa d’hores sense cost: fins a 2 punts
Durant la fase d’execució del projecte i abans de l’inici de la Fase III de
Manteniment i suport del programari (període de garantia inclòs), és possible que
apareguin necessitats que hagin de ser resoltes de forma particular i específica per
part del contractista.
Es per això que en el marc del contracte es preveu un conjunt d’hores que podran
dedicar-se entre altres a:
1. Requeriments no previstos segons el contingut del present plec.
2. L’ampliació dels tràmits i procediments desplegats en base als Procediments
genèrics i específics, més enllà dels requerits.
3. La integració amb altres sistemes d’informació, tant de l'Organisme com
d’altres agents, diferents als requerits.
4. Canvis i suport en les eines tecnològiques de base sobre les que es suporta
la solució objecte del contracte.
Es valorarà aquesta borsa de la següent manera:

SIGNAT
21/09/2022 13:26

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Codi UACG: Contractació, Núm. expedient: 2022/475, Any expedient:
2022

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Aprovació PCAP

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: JVWTE-D8GWZ-8B5ZC
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2022 a les 13:33:18
Pàgina 21 de 101

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Directora de l'Àmbit d'Administració i Organització de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 19/09/2022
13:19
2.- Secretari de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 21/09/2022 13:26

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 478504 JVWTE-D8GWZ-8B5ZC 974FC9A469E43BA8D5ED4029F29E572D91CFF384) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

_150 hores, 1 punt
_200 hores, 2 punts
El responsable del contracte per part de l’Organisme, una vegada identificada la
necessitat, la transmetrà al contractista perquè realitzi una proposta d’hores, que
serà validada pel responsable del contracte, el qual també supervisarà i controlarà
el consum de les hores efectivament realitzades. Per la seva banda, el contractista
informarà a l’Organisme amb caràcter trimestral de les hores consumides i
disponibles. En el cas que les hores no es consumeixin no es podran facturar i es
decidirà amb el Responsable del Contracte de XALOC si s’inclouran addicionalment
a les hores de suport i manteniment o bé es procedirà a l’abonament o descompte
de les mateixes a la propera factura de l’adjudicatari (en aquest cas, es quantificarà
l’import a descomptar a partir de les hores no utilitzades i del preu unitari del perfil
professional “consultor/implantador” del criteri 1.5 ofert pel licitador).
_CRITERI DE VALORACIÓ DELS PREUS:
Per calcular la puntuació de cadascun dels preus proposats (criteris de valoració
automàtica 1.1 a 1.5), s’assignarà la màxima puntuació prevista en cada
subapartat a l’oferta que presenti el preu més baix i la resta de propostes es
valoraran d’acord amb la fórmula següent:
Puntuació= puntuació màxima * (Oferta més baixa / Oferta que es puntua)
Les propostes presentades pels licitadors s’ajustaran a l’Annex 7 d’aquest plec
(Oferta econòmica i criteris avaluables de forma objectiva) i hauran d'assolir la
totalitat dels serveis inclosos en la contractació per als quals s'hagi determinat un
preu unitari màxim de sortida. S'exclouran les ofertes que no s'ajustin a aquesta
condició, és a dir, que no presentin oferta per a tots i cadascun dels preus, per
considerar-se una oferta incompleta.
Si algun dels preus ofertats és superior al preu de licitació, la totalitat de la
proposició serà rebutjada.
Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta els preus màxims fixats
com a tipus de licitació (IVA exclòs) amb 2 decimals. En cas que en algun preu hi
faltin decimals, s'entendrà que aquests són igual a zero. No s’admetrà qualsevol
altre símbol (guions, paraules, etc.) que no siguin numèrics. Qualsevol altre símbol
que no sigui numèric, s’interpretarà en el sentit que no s’ofereix un preu unitari i
l’oferta serà rebutjada per incompleta. No s’acceptarà un preu igual a zero euros.
ADVERTIMENT: LES PROPOSTES EN RELACIÓ AMB ELS CRITERIS AUTOMÀTICS
S’INCLOURAN EN EL SOBRE C
I.2 CRITERIS DE VALORACIÓ NO AUTOMÀTICA: fins a 98 punts
Per a la valoració dels criteris de valoració no automàtica és necessari que els
licitadors presentin una Memòria Tècnica (en el sobre B), en la qual caldrà
identificar i detallar les característiques tècniques i funcionals de la solució
proposada, que ha d’incloure la totalitat de productes i eines tecnològiques que
formen part del contracte, així com el detall i abast dels serveis associats.
A la Memòria Tècnica hi haurà de constar de forma explícita el compliment dels
requeriments obligatoris que estableix el Plec de prescripcions tècniques (PPT) i el
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d’aquelles altres prestacions addicionals i el seu grau de compliment valorables que
el licitador ofereixi, detallats en els annexos corresponents (Annexos 8 i 9 del
PCAP).
La Memòria Tècnica ha d’estructurar-se d’acord amb l’esquema que es determina a
continuació.
L’extensió màxima de cadascun dels apartats que conformen la memòria s’indiquen
a continuació. El cos de lletra de la memòria ha de ser d’11 punts. La informació
que consti més enllà de la pàgina establerta com a màxim per aquell apartat, no es
tindrà en compte a efectes de valoració.
Els apartats de què ha de constar la Memòria, l’extensió màxima per cada apartat i
la valoració de cadascun dels seus apartats és la següent:
1 Presentació inicial (màxim 5 pàgines)
Sense puntuació
Caldrà que es disposi d’un índex del document, així com una presentació inicial amb
aquesta estructura:
 Identificació de l’oferta.
 Compliment amb caràcter general de les condicions dels plecs reguladors de la
licitació.
 Dades significatives de l’empresa que presenta l’oferta.
 Dades de l’empresa/es a subcontractar, si escau, i per quins conceptes.
 Descripció dels centres de treball i/o producció de l’empresa i la seva ubicació
geogràfica.
Amb caràcter general, la proposta tècnica que han de lliurar els licitadors ha de
donar resposta de forma clara i precisa a tots els requeriments indicats en el Plec
de prescripcions tècniques (PPT) regulador del contracte, indicant tots aquells
aspectes que consideri diferencials i que permetin garantir els objectius definits.
2.1 Cloud (màxim 20 pàgines)
Puntuació màxima: fins a 12 punts
Document descriptiu del Centre de Procés de dades i serveis relacionats amb la
provisió, manteniment i serveis i procediments de suport operatiu del Cloud Privat,
que allotgi la solució i que doni resposta als requeriments del PPT, a l’apartat 4.5,
Requeriments Tècnics al Cloud.
Es valorarà l’abast, detall i concreció sobre el compliment dels requeriments de
l’apartat 4.5 del PPT d’acord amb el següent desglossament:
Valoració tècnica Cloud

Puntuació
màx. 12p

CPD, tecnologia, infraestructures, comunicacions, compliments normatius

2

Tipologia de Cloud i modalitat de servei

4

Pla de Seguretat i confidencialitat

2

Pla de Contingència i continuïtat de servei

2

Pla de Portabilitat i devolució

2
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2.2 Plataforma tecnològica (màxim 20 pàgines)
_Puntuació màxima: fins a 17 punts
Document que presenti el detall i el compliment dels requeriments del PPT en el seu
apartat 4.4, Plataforma Tecnològica, que permetin a l’Organisme disposar del
coneixement de la plataforma tecnològica sobre la qual es fonamenta la solució
proposada i que permeti garantir la correcta prestació del servei.
Es valorarà l’abast, detall i concreció sobre el compliment dels requeriments de
l’apartat 4.4 del PPT d’acord amb el següent desglossament:
Valoració de la Plataforma tecnològica i arquitectura de la solució

Puntuació
màx. 17p

Arquitectura de la plataforma, especificacions tècniques

2

Disseny web, interfície i usabilitat de la solució

2

Sistema de generació d'informes, consultes i explotació de dades

2

Sistema datawarehouse

3

Processos massius i automatitzats

2

Servidor d'aplicacions i Bases de Dades

1

Ampliació tècnica i funcional. Model de dades

5

2.3 Funcionalitat del sistema: Sistema integrat de gestió tributària i
recaptació i Sistema de tramitació electrònica (màx. 60 pàgines)
_Puntuació màxima: fins a 31 punts
Document descriptiu de la solució que permeti explicar com la solució proposada
dona resposta a tots els requeriments indicats en l’apartat 5.1.2, Plataforma de
Gestió i tramitació electrònica d’expedients, remarcant els aspectes més
significatius i rellevants de cada subsistema de gestió requerit.
Es valorarà l’abast, detall i concreció sobre el compliment dels requeriments de
l’apartat 5.1.2 del PPT d’acord amb el següent desglossament:
Valoració funcional del sistema

Puntuació
màx. 31p

Funcionalitats comunes. Nucli de la plataforma

2

Plataforma de gestió i tramitació electrònica d'expedients

3

Gestió tributària i Recaptació

5

Multes de trànsit i sancions administratives

3

Inspecció

2

Recursos i revisió d'actes

2

Tresoreria

4

Comptabilització

4

Recaptació Executiva

3

Analítica de dades i Intel·ligència de Negoci

3
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2.4 Interoperabilitat i integració (màxim 15 pàgines)
_Puntuació màxima: fins a 11 punts
Document descriptiu de la solució tècnica, mecanismes i integracions, que permeti
explicar com la solució proposada dona resposta a tots els requeriments indicats en
l’apartat 6 del PPT, Requeriments d’integració i interoperabilitat, i que permeti
garantir que la solució és oberta a d’altres solucions i serveis digitals a la ciutadania
i els ajuntaments, així com integrable des de solucions pròpies de l’Organisme, com
de tercers, i nivell i grau d’autonomia de què disposarà XALOC.
Es valorarà l’abast, detall i concreció sobre el compliment dels requeriments de
l’apartat 6 del PPT d’acord amb el següent desglossament:
Valoració de les Integracions i Interoperabilitat

Puntuació
màx. 11p

Capa integració APIs / WS. Abast i documentació

4

Integracions i Interoperabilitat amb altres administracions

3

Integracions amb altres programaris o plataformes de tercers i propis de XALOC

4

2.5 Pla de projecte (màxim 68 pàgines, d’acord amb el desglossament)
_Puntuació màxima: fins a 19 punts
Document descriptiu de l’execució del contracte en base als punts de l’apartat 3 del
PPT, Execució del Projecte, i d’acord amb el següent nombre màxim de pàgines per
cada apartat:
a) Pla de riscos, associats al desenvolupament i posada en marxa del projecte
(màxim de 5 pàgines)
b) Identificació de les fases del procés amb les actuacions i tasques del projecte
(màxim 8 pàgines)
c) Proposta de parametrització funcional i tècnica del sistema i de
documentació a entregar (màxim 3 pàgines)
d) Diagrames de temps de les tasques a realitzar (màxim 5 pàgines)
e) Ampliació del període de garantia. Desenvolupament del seu abast i
ampliació per sobre del termini mínim d’un any. Es valorarà la millora del
període garantia fins a dos anys addicionals, sense cost (màxim 1 pàgina).
f) Pla d’instal·lació i migració previst per a la implantació del sistema (màxim 5
pàgines).
g) Personal tècnic i perfils assignats en cada tasca i organització del treball a
realitzar (màxim 3 pàgines)
h) Ampliació de tècnics consultors durant la fase de postproducció. Es valorarà
l’ampliació d’aquest període d’assistència mitjançant l’oferiment, sense cost
addicional, d’un tècnic consultor amb experiència en projectes similars amb
la mateixa categoria, in situ a l’organisme, per una tercera anualitat. Es
valorarà la metodologia de treball i la seva dedicació: nombre d’hores
setmanal i dies a la setmana (màxim 2 pàgines).
i) Tasques de coordinació entre els tècnics que realitzen la implantació i el
personal tècnic de l'Organisme, tant dels responsables funcionals i usuaris
com dels tècnics del Servei TI (màxim 3 pàgines)
j) Tasques de seguiment i control del projecte (màxim 3 pàgines)
k) Proposta de formació i transferència de coneixement amb els diferents
cursos que contemplin tant la vessant operativa per part dels responsables
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funcionals i usuaris com la vessant tècnica per part dels tècnics del Servei
TI (màxim 15 pàgines)
l) Proposta d’operació i explotació per cadascuna de les aplicacions que es
posaran en marxa, terminis, recursos destinats, pla de treball, etc., així
com de la retirada progressiva dels recursos (màxim 15 pàgines)
Essent un projecte crític per a l'Organisme, per constituir l’eina en la qual es basarà
la gestió ordinària i el funcionament normal de l’ens, es valorarà el grau de detall i
concreció per cada pla, calendaris, fases i fites a assolir, recursos associats,
reunions de control i seguiment, mecanismes de comunicació i coordinació,
correcció de desviacions, traspàs de coneixement, capacitat d’ampliació tècnica i
funcional, etc. i tot allò que permeti garantir l’èxit d’execució del projecte per a
cadascuna de les aplicacions, així com en nivell de compromís, tant per cada fase
per la correcta implantació en els seus diferents components, com per a la posada
en funcionament i serveis post producció que permetin a l’Organisme assolir un bon
nivell de gestió, compliment de compromisos, autonomia en l’ús de l’eina i
ampliació en el millor temps i forma.
Per això, es valorarà l’abast, detall i concreció sobre el compliment dels
requeriments de l’apartat 3 del PPT d’acord amb el següent desglossament:
Valoració del Pla de projecte

Puntuació
màx. 19p

Pla de riscos

1

Pla d'instal·lació i migració

2

Pla d'implantació. Recursos i perfils professionals

2

Ampliació tècnics consultors en fase postproducció

3

Pla de formació i gestió del canvi

4

Pla post producció, operació i explotació

3

Ampliació període de garantia

3

Pla de seguiment i control del projecte

1

2.6 Servei de Suport i Manteniment (màxim 10 pàgines)
_Puntuació màxima: fins a 5 punts
Es valorarà l’abast, detall i concreció sobre el compliment dels requeriments dels
apartats 9 – Suport i Manteniment i 7.2 – Informes de seguiment i control del
servei del plec de prescripcions tècniques i d’acord amb el següent desglossament:
Valoració del Servei de Suport i Manteniment (Fase III)

Puntuació
màx. 5p

Servei de Suport. Gestió d'incidències

2

Servei de Manteniment

1

Informes de control i seguiment del servei

2

2.7 Millores funcionals (màxim 30 pàgines)
_Puntuació màxima: fins a 3 punts
Document de millores tècniques: es valorarà que els licitadors ofereixen el
lliurament i implantació de les aplicacions que es detallen en els següents apartats
a) i b). Caldrà detallar-ne la seva descripció funcional, el seu abast, el pla
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d’implantació, així com la previsió i compromís del seu suport i manteniment
conjuntament a la solució objecte del present contracte, sense cap cost addicional
per l’Organisme.
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Les millores a contemplar són les següents:
a) Aplicació de Gestió i planificació de Tresoreria (fins a 1,5 punts)
Actualment, la Tresoreria de XALOC no disposa de cap solució informàtica que
permeti controlar, gestionar i planificar la tresoreria de l’organisme. Per aquest
motiu, resulta necessari disposar d’una eina informàtica que permeti donar
compliment a les funcions pròpies del servei.
Els requeriments més rellevants són:
1.

Incorporació de forma automàtica dels extractes bancaris, liquidacions,
comissions, etc. de les entitats financeres.

2.

Posició diària de la tresoreria, combinant la realitat dels moviments bancaris
amb les previsions de cobraments i pagaments.

3.

Estat de les operacions en funció del grau de certesa.

4.

Arqueig de Caixa i Conciliació única Bancària.

5.

Entrada i gestió d'operacions d'inversió i de finançament amb les seves
condicions.

6.

Generació de previsions per a la posició de tresoreria.

7.

Elaboració de la Posició Neta de Tresoreria.

8.

Pressupost Econòmic / Pla de Tresoreria.

9.

Pla de Disposició de Fons Mensual.

10.

Informes d’operació i explotació de dades, de morositat i període mig de
pagament.

11.

Quadre de comandament de Processos, Operatiu i Directiu.

12.

És necessari que el subsistema o aplicació permeti extreure i analitzar dades
sobre la base de paràmetres que pugui escollir l’Organisme.

13.

Ha de permetre consultes sota paràmetres diversos i ha d’estar plenament
integrat amb tot el cicle de gestió de la despesa (pressupostària o no
pressupostària) i dels ingressos.

Per aquest motiu, caldrà que la solució proposada s’integri amb l’aplicació de
comptabilitat de l’Organisme (Sicalwin-Aytos) i de forma transversal amb tot el
sistema de Gestió Tributària i Recaptació (SIGTR).
Es valorarà la solució tècnica, arquitectura, serveis associats per lliurar la solució
“claus en mà” i plenament integrada per mantenir-se com a solució global i
integral; així mateix, l’abast, el detall i nivell funcional a la qual donarà cobertura
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amb la millora aportada per cada licitador; el pla i terminis per a la seva
implantació, metodologia que ha de permetre la seva implantació, així com el
suport, manteniment i evolució previst.
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b) Implantació procediment de contractació menor (fins a 1,5 punts)
Tenint en compte que la implantació del sistema de Gestió Tributària i Recaptació
(SIGTR) ha de disposar d’un mòdul transversal de Gestió d’Expedients mitjançant el
qual es podria tramitar qualsevol tipus d’expedients, tant tributaris com no
tributaris (contractació, recursos humans, etc.), es valorarà que l’adjudicatari
desplegui i implanti a l’eina adaptant ad-hoc el procediment de contractació menor,
segons l’Annex corresponent, que s’adjuntarà al PCAP.
Es valorarà la proposta tècnica per lliurar la solució “claus en mà”, plenament
integrada amb el component de tramitació del gestor d’expedients del SIGTR i
adaptat a les necessitats de l’Organisme, així com el pla i terminis per a la seva
implantació, adaptació i formació al personal de XALOC.
Un cop implantades aquestes millores, es requereix que es formi als tècnics TI, per
tal d’assolir el coneixement necessari per a la implementació de canvis en el
procediment i per a la creació de nous procediments de qualsevol tipus.
El nombre màxim de pàgines per a cadascuna de les millores és el següent:
_Aplicació de gestió de tresoreria (màxim 20 pàgines)
_Implantació del procediment de contractació menor (màxim 10 pàgines)
Es valorarà l’abast, detall i concreció sobre el compliment dels requeriments
establerts, d’acord amb el següent desglossament:
Valoració de Millores

Puntuació
màx. 3 p

Gestió i planificació de Tresoreria

1,5

Procediment de contractació menor

1,5

3. Annexos (màxim 10 pàgines)
_Sense puntuació
Els licitadors podran adjuntar a la seva oferta tota aquella informació
complementària que considerin d’interès o rellevant, tant de la solució com de
l’execució del contracte, com per exemple manuals, tipus d’informes, acreditacions
o certificats que permetin referenciar la solvència tècnica de la solució.
_VALORACIÓ DELS CRITERIS NO-AUTOMÀTICS
A) Fase prèvia a la valoració. Demostració i defensa del projecte:
Els licitadors hauran de realitzar, una vegada obert el Sobre B i abans de la seva
valoració, una demostració pràctica a partir del funcionament real del producte
simulant un entorn com el de XALOC als tècnics de l’Organisme designats per la
Mesa de contractació, per tal d'aclarir tots els dubtes funcionals, tècnics i
d’integració, així com per poder valorar l'agilitat d'ús i compliment de requeriments.
Aquesta demostració es realitzarà una vegada examinada la Memòria Tècnica
presentada pels licitadors i abans de la seva valoració. La demostració en si
mateixa no és objecte de valoració.
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Aquesta exigència de comprovació i demostració de funcionalitats s’empara en
l’article 145.4 de la LCSP, que disposa que “Els òrgans de contractació vetllaran
perquè s’estableixin criteris d’adjudicació que permetin obtenir obres,
subministraments i serveis de gran qualitat que responguin el millor possible a les
seves necessitats; i, en especial, en els procediments de contractes de serveis que
tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis
d’enginyeria i arquitectura.”
La demostració es podrà fer in situ a les instal·lacions de l’Organisme o mitjançant
videoconferència; podrà ser gravada en vídeo i tindrà una durada màxima per
licitador de 2 jornades, a raó de 6 hores/jornada.
Prèviament a aquesta demostració i dins la documentació tècnica presentada, el
licitador haurà de facilitar un “accés demo”, per tal que els tècnics designats per la
Mesa de contractació, puguin comprovar el sistema proposat en un entorn de
proves que simuli el sistema de gestió tributària de XALOC.
Es tindrà en compte el màxim detall de la implementació de la solució per cadascun
dels components de gestió, així com casos d’ús que permetin avaluar el compliment
dels requeriments tècnics i funcionals.
B) Fase de valoració. Valoració i ponderació de la Memòria Tècnica:
Caldrà identificar i detallar les característiques tècniques i funcionals de la solució
proposada, que ha d’incloure la totalitat de productes i eines tecnològiques que
formen part del contracte, així com el detall i abast dels serveis associats (excepte
aquells que formin part de la valoració automàtica).
Els requeriments descrits al PPT són de dos tipus:
1. Obligatoris: requeriments d’obligat compliment, que podran estar disponibles
en el moment de la licitació o, en cas contrari, obligatòriament durant la fase
d’Implantació (Fase I de l’Execució). Així, si el licitador no disposa del
requeriment en el moment de la licitació, ha de constar en l’Annex 9 del PCAP
el compromís de desenvolupament del requeriment obligatori no disponible en
la fase d’Implantació.
2. No Obligatoris: requeriments que no són d’obligat compliment i que seran
valorables en funció del grau (%) de desenvolupament actual, el grau (%) de
desenvolupament previst, l’abast del desenvolupament previst i el termini de
lliurament. Aquelles funcionalitats que tinguin un termini de lliurament
posterior a la finalització de la Fase I de l’Execució, corresponent a la
implantació, no seran objecte de valoració.
A la Memòria Tècnica hi haurà de constar de forma explícita el compliment dels
requeriments obligatoris que estableix el Plec de prescripcions tècniques (PPT) i el
compliment d’aquelles altres prestacions addicionals (requeriments no obligatoris i
valorables), així com el grau de compliment que el licitador ofereixi, detallat en els
annexos corresponents (Annexos 8 i 9 del PCAP).
Per tant, les propostes objecte de valoració no automàtica que presentaran els
licitadors (en el sobre B) estaran composades per la documentació següent:
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Memòria Tècnica, d’acord amb el contingut que es detalla en aquest plec.

2. Annex de Compliment de requeriments no obligatoris (valorables)
(Annex 8 PCAP)
Aquest document conté tots els requeriments no obligatoris –valorables- definits al
PPT, amb la finalitat que el licitador indiqui per a cadascun d’ells l’estat de la
funcionalitat en el moment de la licitació i d’acord a les especificacions del PPT, així
com el compromís de desenvolupament i el termini de lliurament posterior, si
s’escau:
Per a cadascun dels requeriments valorables enumerats en aquest Annex, el
licitador ha d’assenyalar alguna de les següents opcions, que NO són excloents
entre si, ja que les opcions b) i c) poden ser compatibles (per poder oferir el
desenvolupament comprès en l’opció c) és necessari tenir la disponibilitat parcial
compresa en l’opció b):
a) Supòsit en què el licitador no ofereix el compliment del requeriment valorable en
el moment de la licitació (presentació de les propostes):
 DN: No Disponibilitat, s’ha d’assenyalar en el cas que el licitador no
tingui desenvolupada la funcionalitat en el moment de la licitació, total
ni parcialment.
b) Supòsit en què el licitador compleix (parcialment o totalment) amb el
requeriment valorable en el moment de la licitació. En aquest cas el licitador ha
d’omplir els següents camps de l’Annex:
 DGA: Grau de Desenvolupament Actual de la funcionalitat (%), quan
es trobi desenvolupada total o parcialment en el moment de la
licitació: cal assenyalar-ne el percentatge.
 ABAST-A: Abast del desenvolupament Actual quan el grau de
desenvolupament actual (DGA) no és del 100%: cal descriure l’abast
de desenvolupament de la funcionalitat.
c) Supòsit en què el licitador disposa parcialment de la funcionalitat en el moment
de la licitació i es compromet a millorar-la durant la Fase d’Implantació (Fase I).
Només es valorarà l’oferiment de desenvolupament, total o parcial, d’un
requeriment no obligatori en fase d’implantació si aquest mateix requeriment no
obligatori ja està desenvolupat de forma parcial en fase de licitació. Per tant, no es
valorarà l’oferiment de desenvolupament parcial d’un requeriment no valorable en
fase d’implantació (opció c) si el licitador no té disponible parcialment aquest
requeriment en fase de licitació (opció b).
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Per aquest supòsit el licitador ha d’omplir els següents camps de l’Annex:
 DGP: Grau de Desenvolupament Posterior de la funcionalitat (%) al
qual el licitador es compromet a assolir durant la Fase d’Implantació de
l’Execució (Fase I): cal assenyalar-ne el percentatge.
 ABAST-P: Abast del desenvolupament Posterior al qual el licitador es
compromet a dur a terme per assolir el grau de DGP assenyalat: cal
descriure’n l’abast.
 TERMINI DE LLIURAMENT: Termini previst de lliurament de la
funcionalitat dins la Fase I d’Implantació del SIGTR.
Aquest Annex 8 s’ha de presentar obligatòriament per part de tots els licitadors en
el sobre B de la licitació.
3. Annex de Compliment de Requeriments obligatoris no disponibles
(Annex 9 PCAP)
Aquest document contindrà el detall de funcionalitats de compliment obligatori del
PPT que no estiguin disponibles en el moment de la licitació i que, per tant,
obligatòriament el licitador es compromet a desenvolupar i lliurar durant la fase
d’implantació (Fase I d’Execució). És necessari que els licitadors indiquin en aquest
Annex, per a cadascun dels requeriments obligatoris no disponibles, la informació
següent:
 Referència a l’apartat del PPT en què es recull aquest requeriment.
 Termini de lliurament (obligatòriament dins de la Fase
d’Implantació).
 Estat actual, en el moment de la licitació, en què es troba
desenvolupat el requeriment obligatori.
Aquest Annex 9 NO és de presentació obligatòria en el supòsit que el licitador ja
compleixi totes les funcionalitats de compliment obligatori del PPT en el moment de
presentació de la licitació. La no inclusió d’algun requeriment obligatori en aquest
Annex significa que el licitador ja compleix amb aquest requeriment en el moment
de la licitació.
_Barems de Valoració:
Per procedir a la valoració dels criteris no automàtics es tindrà en consideració el
contingut de la Memòria Tècnica presentada i dels annexos relatius als
requeriments (Annexos 8 i 9 PCAP). La puntuació definitiva de cadascun dels
apartats que conformen la memòria respondrà a la valoració conjunta del grau de
compliment dels requeriments obligatoris dels requeriments no obligatoris de cada
apartat de valoració, d’acord amb els percentatges de ponderació establerts en el
quadre següent:
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GRAU DE COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS NO OBLIGATORIS:

GRAU DE
COMPLIMENT DELS
REQUERIMENTS
OBLIGATORIS

NO DISPONIBLE

(DN)

En el moment de la licitació

Durant la Fase d'Implantació

COMPLEIX
TOTALMENT

COMPLEIX
PARCIALMENT

COMPLEIX
PARCIALMENT

COMPLEIX
TOTALMENT

(DGA =100%)

(DGA <100%)

(DGP <100%)

(DGP =100%)

ÒPTIM

Fins el 80%

Fins el 100%

Fins el 85%

Fins el 95%

MOLT ACCEPTABLE

Fins el 70%

Fins el 90%

Fins el 75%

Fins el 85%

ACCEPTABLE

Fins el 60%

Fins el 80%

Fins el 65%

Fins el 75%

En relació amb aquest quadre:
-Requeriments obligatoris:
A partir de la Memòria Tècnica presentada, es valorarà el compliment dels
requeriments obligatoris del PPT com a: òptim, molt acceptable o acceptable.
-Òptim: quan el compliment dels requeriments del PPT és excel·lent.
-Molt acceptable: quan el compliment dels requeriments del PPT és molt bo.
-Acceptable: quan el compliment dels requeriments del PPT és suficient.
El supòsit de no compliment d’algun dels requeriments obligatoris en la fase de
licitació i, per tant, la seva inclusió en l’Annex de Compliment de Requeriments
obligatoris no disponibles en fase de licitació, comporta que aquest requeriment
concret no serà objecte de valoració dins de l’apartat que correspongui; és a dir,
que sí que es valoraran la resta de requeriments (tant els obligatoris com els
valorables) d’aquell apartat concret de la Memòria tècnica.
-Requeriments no obligatoris
A partir de la Memòria Tècnica i de l’Annex de Compliment de requeriments no
obligatoris (Annex 8 PCAP) que presenti el licitador, es valorarà cada apartat en
funció dels requeriments no obligatoris oferts: el grau de desenvolupament, l’abast
del desenvolupament i el moment en què s’acomplirà.
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Així, en primer lloc s’ha de determinar dins de cada apartat de valoració de la
Memòria Tècnica quin és el grau de compliment dels requeriments obligatoris
(òptim, molt acceptable o acceptable) i a continuació es determinarà el grau de
compliment dels requeriments no obligatoris dins d’aquell mateix apartat de
valoració. D’aquesta manera es concretaran els percentatges de valoració amb els
quals correspon valorar aquell apartat.
Els compromisos de desenvolupament de funcionalitats no obligatòries ofertes per
part dels licitadors en l’Annex corresponent passaran a formar part, a tots els
efectes, de les seves obligacions contractuals. Sense l’acompliment de totes les
funcionalitats valorables ofertes pel contractista no es donarà per finalitzada la Fase
I de l’Execució (Implantació), i no podrà formalitzar-se l’acta de recepció.
ADVERTIMENT. La Memòria Tècnica i els Annexos 8 i 9 NO PODEN
CONTENIR CAP INFORMACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ
AUTOMÀTICS.
C) Fases. Llindar mínim de puntuació
Atès que la necessitat a satisfer mitjançant aquest contracte (la implantació d’una
nova aplicació informàtica per a la gestió, recaptació i inspecció tributària, així com
la sancionadora) constitueix la base en què se sustenta l’àrea principal del servei
públic que presta l’Organisme, amb impacte als ingressos de dret públic que
sustenten les hisendes locals del conjunt d’ens locals que han delegat l’exercici
d’aquestes atribucions públiques en la Diputació de Girona i que aquesta executa de
forma directa a través del seu organisme autònom tributari, XALOC, es justifica un
nivell mínim d’exigència de les proposicions tècniques que es presentin per a la
millor salvaguarda dels interessos públics que hi concorren.
És per això, que l’empara de l’article 146.3 de la LCSP, el procediment d’adjudicació
s’articula en varies fases, de forma que en el moment d’aplicar els criteris de
valoració establerts, es preveu uns llindars que com a mínim són del 50% de la
puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per poder continuar en el procés
selectiu.
S’estableix un llindar mínim global de 49 punts en la valoració de la Memòria
Tècnica (contingut del sobre B) i llindars mínims de puntuació per a alguns
dels seus apartats i subapartats per continuar en el procés selectiu, la
justificació dels quals està recollida en l’informe de necessitat que consta a
l’expedient.
En el supòsit que una proposta no assoleixi la puntuació mínima indicada per a la
Memòria tècnica (49 punts), o bé que no assoleixi la puntuació mínima establerta
en algun dels apartats i subapartats, aquesta proposta serà exclosa per considerarse inadequada a les necessitats a satisfer amb aquesta contractació, per la qual
cosa ja no es procedirà a l’obertura de la proposta d’aquest licitador relativa als
criteris de valoració automàtica (continguda en el sobre C).
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2.1 Cloud

Puntuació
màxima per
apartat

Llindar de
puntuació
mínima per
apartat

12

2.2 Plataforma
tecnològica

2.3 Funcionalitat del
sistema

6

17

9

31

16

2.4 Interoperabilitat i
Integracions

11

6

2.5 Pla de Projecte

19

9

2.6 Servei de suport i
manteniment

5

3

2.7 Millores
funcionals

3

0

Subapartats amb
llindar mínim:
Pla de seguretat i
confidencialitat
Pla de contingència i
continuïtat servei
Processos massius i
automatitzats
Plataforma de gestió i
tramitació electrònica
d'expedients
Gestió
Tributària i
Recaptació
Multes de trànsit i
sancions administratives

Llindar de
puntuació
mínima per
subapartat
1,0
1,0
1,0
1,5
2,5
1,5

Tresoreria

2,0

Comptabilització

2,0

Recaptació executiva

1,5

TOTAL MEMÒRIA TÈCNICA

MEMÒRIA TÈCNICA:

PUNTUACIÓ
TOTAL:

LLINDAR
PUNTUACIÓ
MÍNIMA:

98

49

D) Normalització de la puntuació de la Memòria Tècnica
Amb la finalitat de mantenir l’equilibri real entre el pes que es dona al preu i el pes
que es dona a la qualitat, es realitzarà una normalització de la puntuació de les
memòries tècniques. Així, una vegada obtinguda la puntuació de totes les
memòries tècniques -d’acord amb els barems ja exposats i llindars mínimss’assignarà la màxima puntuació prevista (és a dir, els 98 punts) a la Memòria
Tècnica que hagi obtingut més puntuació.
I.3 Criteris de preferència en cas d’empat en les puntuacions totals:
En cas d’empat en les puntuacions totals obtingudes per les ofertes de les
empreses licitadores, el desempat s’ajustarà al que estableix l’article 147.1 de la
LCSP.
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J. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals o desproporcionades:
Atès que el criteri d’adjudicació “Preu Subministrament de llicències, Servei
d’implantació i Servei de postproducció” és el criteri més rellevant per determinar si
les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris
d’adjudicació especificats en aquests plec no són determinants per valorar la
viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos
en l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en el
benentès que s’aplicarà sobre el conjunt global de l’oferta econòmica (proposta
econòmica i millores).
K. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: no
s’escau
L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries: Sí
_Declaració o certificació de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat o, en
el seu defecte, declaració responsable del seu estat de tramitació de conformitat amb
l’establert en la Resolució de 13 d’octubre de 2016 de la Secretaria d’Estat
d’Administracions Públiques per la que s’aprova la Instrucció tècnica de seguretat de
conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat (BOE 02/11/2016).
M Garanties:
M.1. Garantia provisional: No s’exigeix (art. 106 LCSP)
M.2. Garantia definitiva: Sí: 5% del preu final ofertat per l’adjudicatari, IVA
exclòs, d’acord amb l’article 107 de la LCSP.
Per la naturalesa del contracte, el termini de garantia del contracte coincideix amb
la seva vigència. La garantia definitiva no es tornarà fins que no hagi estat complert
satisfactòriament el contracte.
N. Condicions especials d’execució:
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions
especials d’execució:
_Condició especial d’execució de caràcter mediambiental: ús exclusiu de mitjans
electrònics. Durant l’execució del contracte les comunicacions i documentació que
s’enviï per part del contractista serà sempre en format electrònic, evitant l’ús del
paper com a bona pràctica mediambiental.
_Condició especial d’execució de caràcter social: ús no sexista del llenguatge. En
tota la documentació, publicitat, imatge o material que es generin per a l’execució
del contracte, realitzant un ús no sexista del llenguatge, evitant qualsevol imatge
discriminatòria de les dones o estereotips sexistes, i fomentant amb valors
d’igualtat la presència equilibrada, la diversitat i la coresponsabilitat
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En cas que s’incompleixi alguna d’aquestes dues condicions, s’aplicarà una penalitat
de fins a 1.000 euros. Aquestes condicions especials d’execució no tindran el
caràcter d’obligació contractual essencial.
_Sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció
de dades, amb l’advertiment que aquesta obligació, a més, té caràcter d’essencial
del contracte, amb els efectes que preveu l’article 211.1.f) LCSP, tot de conformitat
amb els articles 35.1.d), 122.2 i 202.1 LCSP, en la redacció donada pel Reial decret
llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de
seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions.
O. Obligacions essencials del contracte i causes específiques de resolució
O.1 Obligacions essencials del contracte
Es consideren obligacions contractuals essencials, als efectes de l’article 211.1.f),
les següents:
_El compliment dels compromisos dels Nivell de servei (ANS-1 i ANS-2).
_El compliment de la normativa protecció de dades, ENS i seguretat TIC. Atès que
el sistema serà proporcionat al núvol, caldrà garantir també la restricció que la
prestació sigui exclusivament en servidors de la UE i la finalitat de les dades serà la
gestió tributària.
Pel que fa concretament al compliment dels requisits de l’Esquema Nacional de
Seguretat (ENS), el licitador proposat com adjudicatari, en la documentació prèvia
a l’adjudicació, haurà d’acreditar que disposa de certificació de conformitat amb
l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), nivell mitjà, en vigor, expedida por una
entitat acreditada, conforme a allò establert en el plec de prescripcions tècniques.
Tot això, de conformitat amb la Resolució de 13 d’octubre de 2016, de la Secretaria
d’Estat d’ Administracions Públiques, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica de
Seguretat de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguridad.
_Com a conseqüència del fet que aquest contracte requereix el tractament de
dades personals per compte del responsable del tractament, als efectes del que
estableix el Reial Decret-Llei 14/2019, de 31 d’octubre, mitjançant el qual
s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria
d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, es
consideren obligacions contractuals essencials les següents:
 Respectar estrictament la finalitat per a les quals es cedeixen aquestes
dades, finalitat tributària.
 El contractista està obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix
l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP.
 L’empresa adjudicatària, abans de la formalització del contracte, haurà de
presentar una declaració en la qual posi de manifest on s’ubicaran aquests
servidors i des d’on es prestaran els serveis que hi estan associats.
 El contractista està obligat a comunicar qualsevol canvi que es produeixi,
durant la vida del contracte, de la informació facilitada en la declaració de
l’anterior apartat.
 El licitador ha d’indicar en la seva oferta si té previst subcontractar els
servidors o el serveis que hi estan associats, i el nom o el perfil empresarial,
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definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica,
dels subcontractites amb els quals hagi d’encomanar-ne la realització.
_L’adscripció efectiva dels mitjans personals als quals s’hagi compromès
l’adjudicatari també es considera obligació essencial del contracte, així com
aquelles que específicament recull el Plec de prescripcions tècniques.
_ Constitueix obligació essencial del contracte el compliment de les obligacions
establertes en els clàusules 4a i 5a del Plec de prescripcions tècniques.
O.2 Causes específiques de resolució del contracte
Als efectes de l’article 211.h) de la LCSP, constitueixen causes específiques de
resolució del contracte les següents:
_Constituirà causa especial de resolució del contracte la implantació defectuosa de
l’aplicació, per constituir la base en què se sustenta l’àrea de negoci principal de
l’organisme (la gestió i recaptació tributària, així com la sancionadora), amb
impacte als ingressos de dret públic que sustenten les hisendes locals del conjunt
d’ens locals que han delegat l’exercici d’aquestes atribucions públiques en la
Diputació de Girona i que aquesta executa de forma directa a través del seu
organisme autònom tributari, XALOC.
A aquest efecte, l’organisme comprovarà la correcta implantació de la solució i
podrà incoar la resolució del contracte si després d’haver advertit el contractista en
aquest sentit per dues vegades, la implantació continua resultant defectuosa.
_En el cas que procedeixi, les obligacions contractuals i les condicions especials
d’execució que tenen el caràcter d’essencials són causa de resolució del contracte.
No obstant, quan l’organisme consideri que l’actuació és aïllada i susceptible de ser
reconduïda i que la resolució del contracte no resulta convenient per a l’interès del
servei públic en qüestió, es podrà eludir la resolució amb la imposició de penalitats
coercitives depenent de la gravetat, reincidència i/o mala fe en la comissió de la
infracció.
P. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules dels
plecs reguladors del contracte, els que resultin de la documentació contractual i la
normativa.
Q. Pagament i presentació de factures
Q.1 Prèvia presentació de les factures corresponents, el preu de contracte
s’abonarà en diversos pagaments parcials, segons el detall següent:
a) Subministrament de les llicències:
Atès que el subministrament de les llicències queda inclòs dins del concepte “Preu
subministrament i implantació” de l’oferta econòmica, s’estima que el 7% de
l’import d’aquest concepte es correspon amb el preu del subministrament de les
llicències. Per tant, una vegada formalitzada l’acta de recepció de lliurament de les
llicències, s’abonarà al contractista el 7% del preu d’adjudicació del concepte “Preu
subministrament i implantació”. S’emetrà una sola factura per aquest concepte per
part del contractista, que serà conformada pel responsable del contracte de XALOC.
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b) Implantació:
El “Preu subministrament i implantació”, minorat amb el percentatge del 7%,
corresponent al preu de subministrament de les llicències, s’abonarà d’acord amb el
següent:
_Formalització de l’acta de recepció corresponent a la fase I.1: 18% del preu
_Formalització de l’acta de recepció corresponent a la fase I.2: 5% del preu
_Formalització de l’acta de recepció corresponent a la primera anualitat de la fase
II: 20% del preu
_Formalització de l’acta de recepció corresponent a la finalització de la fase II: 25%
del preu
_Formalització corresponent a l’Acta de recepció de la Fase d’Execució del
contracte: 25% del preu
c) Servei de Suport i Manteniment i d) Servei de Cloud:
El Servei de Suport i Manteniment i el Servei de Cloud, tant en Fase d’execució com
en Fase d’explotació, s’abonaran de forma trimestral, a trimestre vençut, d’acord
amb els preus anuals de la proposta econòmica de l’empresa que resulti
adjudicatària. Les factures només podran emetre’s per part del contractista una
vegada hagi presentat l’informe trimestral de seguiment i s’hagi realitzat la reunió
de seguiment entre l’organisme i l’empresa, d’acord amb el que s’estableix en la
clàusula 7.2 del PPT.
Q.2 En compliment del que preveu la Disposició Addicional 32a de la LCSP, es fa
constar la informació següent:
a) Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció de XALOC
b) Identificació de l’òrgan de contractació: presidència de XALOC, per delegació
del Consell Rector
c) Destinatari: Servei gestor del contracte - Àrea d’Administració i Organització
de XALOC
d) Núm. d’expedient del contracte: 2022/475
L’adjudicatari haurà de fer constar aquestes dades en les factures que emeti en
l’execució del contracte.
R. Modificacions del contracte previstes: Sí.
R.1 Modificacions convencionals. S’admeten les modificacions del contracte fins a
un percentatge màxim del 20% del preu del contracte.
Les causes previstes per a la modificació del contracte són les següents:
- Desenvolupaments informàtics de requeriments no previstos segons el
contingut del plec.
- La integració amb altres sistemes d’informació, tant de l’organisme com
d’altres agents, diferents als requerits.
- Serveis de consultoria i formació tècnica i funcional sobre els mòduls de
programari implantats.
En la modificació del contracte s’utilitzaran els preus unitaris per perfil professional
que l’empresa adjudicatària del contracte hagi presentat en la seva proposta
econòmica (criteri de valoració automàtic 1.5).
R.2 Increment d’unitats fins a un 10% (article 309.1 LCSP): No
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SÍ. El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte, amb els requisits que estableix l’article 215 de la LCSP.
En cas que les empreses licitadores tinguin la intenció de subscriure subcontractes
hauran d’indicar en la seva oferta (DEUC) la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes
als quals pretengui encomanar part de la prestació.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant
suficientment l’aptitud d’aquests per executar-la.
T. Cessió del contracte: Sí
U. Revisió de preus. No
No procedeix la revisió de preus, d'acord amb l'article 103 de la LCSP, en la
redacció donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de des indexació de l'economia
espanyola.
V. Termini de garantia:
Atesa la naturalesa del contracte, el termini de garantia del contracte coincidirà
amb la seva vigència. La garantia definitiva no es tornarà fins que no hagi estat
complert satisfactòriament el contracte.
W. Programa de treball: No s’escau
X. Penalitzacions
El contractista resta obligat a complir els terminis d’execució total i parcial del
contracte, en els termes establerts en el PPT.
Es consideraran infraccions a efectes contractuals totes les actuacions i omissions
del contractista tipificades a continuació i que comportin un perjudici o una pèrdua
en relació amb les exigències especificades en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques (PPT).
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són
classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus, d’acord amb el següent:
A) Infraccions molts greus:
- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials que estiguin previstes
en els plecs.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb incompliment
de les condicions establertes en els plecs que provoquin perjudicis molt greus a
l'Organisme.
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La cessió, subcontractació o traspàs, total o parcial, del contracte o cessació de
la prestació del servei sense que hi concorrin les circumstàncies legals que el
legitimin.
La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de
l'Organisme, relatives a l'execució del contracte.
La paralització total i absoluta en l’execució de les prestacions per causes
imputables al contractista.
La no utilització dels mitjans mecànics/tècnics i/o humans ofertats.
La reiteració en la comissió de faltes greus (dues faltes greus).
L'incompliment reiterat en la qualitat dels serveis (sempre que no sigui falta
greu).
L'incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu
personal.
L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
establertes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius
o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
La desatenció al responsable del contracte designat en aquest plec i al personal
de XALOC encarregat del control i supervisió del servei, sempre que no sigui
considerada com a falta greu.
La negativa a cooperar amb XALOC quan aquest dugui a terme actuacions de
control i supervisió de les prestacions realitzades per l’adjudicatari.
En general, la manca manifesta de veracitat dels continguts de qualsevol dels
documents i declaracions aportats en els sobres de l’oferta.
La manca d’observança del deure de secret que empara les dades que es posin
de manifest, com a conseqüència de la realització dels treballs objecte de
contractació.
Infraccions de la normativa sobre protecció de dades que per la seva gravetat
no impliqui la resolució del contracte.

B) Infraccions greus:
- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del
contracte.
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en
relació amb la prestació.
- Els tractes incorrectes i/o desatenció al personal de l’Organisme.
- La prestació defectuosa o irregularitats en la prestació del servei, que provoquin
danys en el servei.
- L'incompliment reiterat en la qualitat dels treballs (fins a dos cops).
- El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
seguretat social sempre que no sigui falta molt greu.
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L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals, sempre que no constitueix falta molt greu.
La desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en
relació amb la prestació.
No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la
celebració de qualsevol acte de publicitat i difusió de l’empresa adjudicatària
relativa a l’objecte d’aquest contracte.
La modificació de l’equip de treball en el transcurs de la implantació
Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

C) Infraccions lleus:
- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o
irregularitats en la prestació del servei.
- Els incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les
obligacions o condicions establertes en aquest document o en el plec de
prescripcions tècniques.
Penalitats
El règim de penalitzacions per execució defectuosa o demora serà el previst a
l'article 192 i 193 de la LCSP, d’acord amb el quadre de penalitzacions que
s’estableix en l’Annex 13 d’aquest PCAP, quadre que recull les penalitats
específiques relacionades amb l’incompliment dels Acords de Nivell de Servei
(ANS).
Tot i les penalitats contemplades en l’Annex 13, quan es doni un motiu justificat
en relació amb la naturalesa de l'incompliment o de l'afectació d'aquest,
l'organisme podrà decidir la resolució del contracte amb confiscació de la garantia,
si s’escau.
Les penalitzacions seran imposades per l'òrgan de contractació amb proposta prèvia
de la persona responsable del contracte, essent efectives en la forma i els termes
que preveu en els articles 192 i 193 de la LCSP i la clàusula vint-i-cinquena
d’aquest Plec, d’acord amb l’Annex 13.
Y. Responsable del contracte: El cap de servei de Sistemes i Tecnologies de la
informació de XALOC, que actuarà de forma coordinada amb la Comissió Directora
del Projecte, d’acord amb allò que s’estableix en el PPT.
Z. Altra informació:
Tractament de dades:
D’acord amb la clàusula trenta-unena:
El contracte implica tractament de dades de caràcter personal: Sí
El contracte implica la cessió de dades de caràcter personal: Sí
Lloc de presentació de les ofertes: presentació telemàtica de les ofertes, d’acord
amb la clàusula onzena d’aquest plec.
Termini de presentació de proposicions: 30 dies naturals des de l’enviament de
l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord amb els art.
156.2 i 156.3 de la LCSP.
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Informació de la convocatòria i documentació associada:
Al Perfil del Contractant de XALOC:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
Consultes i preguntes: Servei de contractació de XALOC
Els licitadors podran formular preguntes per escrit via correu electrònic a l'adreça
contractacioxaloc@xalocgirona.cat. El termini màxim d'acceptació de preguntes
serà de 4 dies naturals abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes.
Les respostes a cada una de les consultes seran publicades en el perfil del
contractant de XALOC per a coneixement de les empreses interessades.
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Plec de clàusules administratives particulars de la Contractació d’una nova
aplicació informàtica per a la gestió, recaptació i inspecció tributària, així
com els serveis d’implantació i posada en marxa per a la seva explotació
per XALOC
I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriu en l’apartat
A.1 del quadre de característiques.
1.2 La qualificació jurídica, el règim jurídic, la forma de tramitació i el procediment
d’adjudicació al qual se sotmet el contracte s’indiquen en l’apartat F del quadre
de característiques la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
1.3 Els lots en què es divideix el contracte, si s’escau, s’identifiquen en l’apartat
A.3 del quadre de característiques.
1.4 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (Reglament CE Nº 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, que modifica el Reglament CE Nº 2195/2002 del Parlament Europeu i del
consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes (CPV): aquesta
codificació, són els que consten en l’apartat A.4 del quadre de característiques.
1.5 De conformitat amb la clàusula 1.a) i 2 del plec de prescripcions tècniques
regulador del contracte, que defineixen el subministrament de llicència d’us del
software com a il·limitat i sense restriccions, s’entén que aquesta és per un període
de temps il·limitat.
Segona. Necessitats administratives a satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats específiques a satisfer es detallen en el plec de prescripcions
tècniques particulars regulador del contracte i en l’informe de necessitat d’aquesta
licitació.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en
l’apartat B.1 del quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del
quadre de característiques. D'acord amb l'article 101 de la LCSP, en el valor
estimat del contracte s'ha tingut en compte la seva durada, les eventuals
pròrrogues i el percentatge de modificacions previstes del preu del contracte.
3.3 El pressupost de licitació es determina en l’apartat B.3 del quadre de
característiques, establert en preus màxims sobre els quals les empreses
licitadores que concorrin han de presentar les seves ofertes.
3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques així com en la resta de documentació contractual no
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inclouen l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, que s’haurà de fer constar, si
s’escau, com a partida independent.
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els
tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com
totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes
en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de
crèdit per finançar les obligacions derivades del contracte. L’aplicació
pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’indica en l’apartat C.1
del quadre de característiques.
3.7 Si el termini d’execució del contracte comprèn més d’un exercici pressupostari i
s’ha autoritzat la despesa amb abast plurianual, s’ha de fer constar en l’apartat
C.3 del quadre de característiques. En aquest sentit, la despesa plurianual que
es derivi de la contractació es farà efectiva a càrrec de les aplicacions
pressupostàries que figurin en els pressupostos corresponents degudament
aprovats i, d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva d’existència
de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del
contracte.
Quarta. Termini de durada del contracte i possibles pròrrogues
4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D.1 del
quadre de característiques i en el diagrama que conté l’Annex 10 del plec. El
termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball
que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli
en el contracte.
4.2 El contracte es podrà prorrogar si s’ha previst en l’apartat D.2 del quadre de
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació
i serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que se la preavisi amb,
almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte,
llevat la pròrroga extraordinària que preveu l’article 29.4 de la LCSP.
En cap cas la pròrroga es produirà per acord tàcit de les parts.
4.3 Es preveu la pròrroga extraordinària del contracte en el supòsit establert en
l’apartat D.3 del quadre de característiques i d’acord amb l’article 29.4 del
LCSP.
Cinquena. Règim jurídic del contracte
La naturalesa jurídica del contracte es defineix en l’apartat F) del quadre de
característiques i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec
de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
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Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i el Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el que sigui d’aplicació directa.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Reial decret-llei 14/2019, de 31 d’octubre, mitjançant el qual s’adopten
mesures urgents de seguretat pública en matèria d’administració digital,
contractació del sector públic i telecomunicacions, que modifica la LCSP.
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).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò
no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment
(d’ara endavant, RGLCAP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer i Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic.
Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya
Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.
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.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
Decisió (UE) 2015/2240 del Parlament Europeu i del Consell, per la qual
s’estableix un programa relatiu a les solucions d’interoperabilitat i els marcs
comuns per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans
europeus (programa ISA2) com a mitjà de modernització del sector públic.
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la
informació pública.
La resta de disposicions vigents en matèria de contractació pública
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
La normativa sectorial aplicable.

Així mateix, li serà d’aplicació la normativa tècnica i les instruccions especificades
en el plec de prescripcions tècniques.
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El contractista s'obliga a l'execució del contracte amb estricte compliment de les
prescripcions establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte, així com les que es derivin de la seva oferta i de la
normativa vigent aplicable, comprometent-se a aportar els elements necessaris per
portar-lo a bon fi, així com realitzar totes les gestions que en siguin necessàries.
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.
Sisena. Admissió de variants
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de
característiques, respecte dels aspectes i en les condicions que expressament
s’estableixin.
Les variants han d’estar vinculades a l’objecte del contracte, fer referència a
elements prèviament establerts en l’apartat E del quadre de característiques i
presentar-se en la forma prevista en l’apartat E del quadre de característiques.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte
són els que es disposen en l’apartat F del quadre de característiques.
Vuitena. Ús de mitjans electrònics
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació
d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en
derivin per mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents
de les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant
els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic o als telèfons
mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts
el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM,
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà
a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet
accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el
mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els
terminis es computaran des de la data de la recepció de la notificació. No obstant
això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
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recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la
data d’enviament de l’avís de notificació.
8.3 Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que
ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores poden subscriure’s com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats
de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del
perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest
tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del
licitador, prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un
conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un
espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i
la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer
“clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública i disposar del certificat digital requerit.
8.4 Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura
electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del
Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança,
esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un
certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura
electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
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Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP.



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



Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. Així
mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins
de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i així s’acrediti
degudament.



Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec i l’apartat G.1 del quadre de característiques.

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al
moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en
què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia

SIGNAT
21/09/2022 13:26

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Codi UACG: Contractació, Núm. expedient: 2022/475, Any expedient:
2022

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Aprovació PCAP

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 478504 JVWTE-D8GWZ-8B5ZC 974FC9A469E43BA8D5ED4029F29E572D91CFF384) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

Codi per a validació: JVWTE-D8GWZ-8B5ZC
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2022 a les 13:33:18
Pàgina 48 de 101

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Directora de l'Àmbit d'Administració i Organització de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 19/09/2022
13:19
2.- Secretari de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 21/09/2022 13:26

acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han
d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són
nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç (OMC).
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la
seva extinció.
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar
en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat
punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan
de contractació durant la preparació del procediment de contractació, poden
participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja
la competència.
Desena. Solvència de les empreses licitadores i adscripció de mitjans
10.1 Els requeriments de solvència tenen caràcter selectiu. L’incompliment dels
requeriments que s’assenyalen suposen l’exclusió de l’empresa del procés licitatori.
Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que
es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels
mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre
de característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a
aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat G.3 del mateix quadre de
característiques.
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional
s’han de reconèixer plens efectes jurídics a les dades que consten en el certificat
d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3,
de la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de les Administracions Publiques (ROLECE), en els termes
establerts en la LCSP.
10.2 L’art. 75 LCSP permet al licitador, incloses les unions temporals d’empresaris
(UTE), fer ús de mitjans de solvència de tercers sempre que en demostri,
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mitjançant compromís escrit d’aquestes entitats, la seva efectiva disposició durant
l’execució del contracte i que dites entitats no es trobin incurses en prohibició de
contractar. Així mateix, per a la solvència econòmica i financera l’òrgan de
contractació pot exigir formes de responsabilitat conjunta, fins i tot solidària, entre
el licitador i les terceres entitats en l’execució del contracte. Aquest document
caldrà incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina del sobre Digital.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats
d'altres entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les
capacitats esmentades.
10.3 A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions
presentar les referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre
característiques per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan
contractació consideri apropiat (art. 86.1 LCSP).

de
de
les
de

10.4 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin
la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin
els Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en
relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de
característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal,
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que
concorrin agrupades en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim
d’acumulació previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els
grups i subgrups indicats en l’apartat G.3 del quadre de característiques. Quan
concorrin en la unió empreses nacionals, estrangeres que no siguin nacionals d’un
Estat membre de la Unió Europea i estrangeres que sí ho siguin, les que pertanyin
als dos primers grups podran acreditar la seva solvència mitjançant la classificació
empresarial i aquestes últimes mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits
específics de solvència.
10.6 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen
en l’apartat G.2 del quadre de característiques, si escau.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 L’empresa licitadora, tal com consta en l’apartat F.5) del quadre de
característiques, ha de presentar la documentació que conformi la seva proposta
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
L’empresa licitadora, un cop accedeixi a l’eina web de sobre Digital a través de
l’enllaç que s’ha indicat, haurà d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a
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continuació, rebrà un missatge, al correu electrònic indicat en aquest formulari
d’alta, d’activació de l’oferta.
L’adreça electrònica que l’empresa licitadora indiqui en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que serà l’emprada per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, ha de ser la mateixa que la que
designi en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
L’empresa licitadora ha de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposarà per presentar la seva oferta a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès,
l’empresa licitadora haurà de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en el sobre corresponent. L’empresa licitadora pot preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a l’empresa
licitadora que introdueixi una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat
dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual
ha de custodiar l’empresa licitadora. Cal tenir en compte la importància de
custodiar correctament aquesta clau, ja que només la té l’empresa licitadora (l’eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i és
imprescindible per al desxifrat de l’oferta i, per tant, per l’accés al seu contingut.
Se sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixi a l’eina web
de Sobre Digital per introduir la seva paraula clau en el moment que correspongui.
Quan l’empresa licitadora introdueixi la paraula clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura del sobre, en la data i l’hora establerta.
Es demanarà a l’empresa licitadora que introdueixi la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes.
En cas que l’empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina
de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de l’empresa licitadora de la paraula clau,
que només ella custodia durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat
del sobre, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta
que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A
partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
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Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses
/index.xhtml
11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena
de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer
en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim
de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa
en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual
s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents
afectats per un virus. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès,
en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut
d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de
l’empresa.
L’empresa licitadora podrà presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que li serà sol·licitada en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin
malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests
arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en
suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital,
atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
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11.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses
/eines.xhtml
D’altra banda, el format de documents electrònics admissibles en aquesta
licitació és el format PDF. En cas de ser necessària la compressió dels
documents, ja sigui degut al seu pes, com per la necessitat d’aportar diferents
documents en un sol fitxer, el format de presentació obligatori serà el format .rar o
.zip, en tant que formats d’ampli ús, fàcil accés i no discriminatori, que garanteixen
la lliure i plena accessibilitat per l’òrgan de contractació, els òrgans de fiscalització i
control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats.
11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.6 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així
com del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan
de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
11.7 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres empreses si ho ha fet individualment o
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la
inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.
11.8 Contingut dels sobres
11.8.1 CONTINGUT DEL SOBRE A:
El contingut del sobre A és el següent:
A) DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC):
L’empresa licitadora ha de presentar en aquest sobre A el Document Europeu Únic
de Contractació (DEUC), que s’adjunta com a Annex 1 d’aquest plec (i que consta
igualment en el perfil del contractant). La plantilla per emplenar el DEUC amb les
dades del licitador estarà disponible en format .xml en l’anunci de licitació
corresponent en el perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/xaloc
Caldrà utilitzar el servei en línia del Ministeri d’Hisenda per obrir el fitxer del DEUC
corresponent a aquesta licitació (que constarà en l’eina del Sobre Digital i en el
perfil del contractant), emplenar-lo, signar-lo digitalment i presentar-lo en
l’apartat que pertoca del Sobre Digital. El servei en línia del ministeri es troba en
aquesta adreça:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
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La informació continguda en el DEUC ha de complir els requisits de
Solvència i Habilitació Empresarial, si s’escau, que s’estableixen en
l’apartat G) del quadre de característiques d’aquest PCAP.
Mitjançant el DEUC l’empresa licitadora declara el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del
DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, i d’habilitació empresarial, si s’escau, de conformitat amb els requisits
mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es
poden acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on
rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a
rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre
els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, l’empresa licitadora indicarà en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC
s’ha de presentar signat ELECTRÒNICAMENT per la persona o les persones que
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació,
d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no
figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret
107/2005, de 31 de maig, o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la
informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o
certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a
l’empresa licitadora que presenti la totalitat o una part de la documentació
justificativa del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui
inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la
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Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
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B) Altra documentació a incloure al sobre A, en funció del tipus d’empresa
licitadora:
_Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir
del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
_Grup empresarial
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial al
què pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació
del grup. Aquest document s’ha de presentar d’acord amb allò que s’estableix en
l’Annex núm. 2.
_Compromís de constitució formal en Unió Temporal d’Empreses
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta hauran de
presentar, a banda del DEUC per a cadascuna de les empreses, un document on ha
de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicatàries del contracte, d’acord amb el model que s’adjunta com a
Annex 3.
11.8.2 CONTINGUT DEL SOBRE B:
En el sobre B s’hi ha d’incloure la documentació tècnica relativa als criteris
d’adjudicació no quantificables automàticament, establerts en l’apartat I.2) del
quadre de característiques. Aquesta documentació és la següent:
_Memòria Tècnica
_Annex de compliment de requeriments no obligatoris valorables (Annex 8)
_Annex de compliment de requeriments obligatoris no disponibles (Annex 9)
Tots els licitadors han de presentar, obligatòriament la Memòria Tècnica i l’Annex 8
degudament omplert. Per contra, l’Annex 9 NO és de presentació obligatòria en el
supòsit que el licitador ja compleixi totes les funcionalitats de compliment obligatori
del PPT en el moment de presentació de la licitació.
El contingut mínim de la memòria és el que s’estableix en el PPT i en l’apartat I.2.
del quadre de característiques.
En la documentació del sobre B no hi pot constar cap informació que
correspongui als criteris de valoració que ha de contenir el sobre C.
11.8.3 CONTINGUT DEL SOBRE C:
El sobre C contindrà la documentació relativa als criteris d’adjudicació quantificables
automàticament, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en l’apartat I.1)
del quadre de característiques del PCAP. Aquesta documentació és la següent:
_Proposta econòmica i millores objectives (Annex 7)
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Aquesta proposta s’ha de presentar d’acord amb el model que s’adjunta com a
Annex 7 d’aquest plec, i ha d’estar signada pel representant de l’empresa.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per
valorar-les.
11.8.4 A través de l’eina del Sobre Digital l’empresa licitadora haurà de
signar el document “resum” de la seva oferta, amb signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual
s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les
empremtes electròniques de tots els documents que la composen. La proposició
s’ha de signar pel representant legal de l’empresa licitadora. La persona o les
persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants del DEUC.
Dotzena. Mesa de contractació
12.1 Composició de la Mesa de contractació
En aquest procediment, l'òrgan de contractació de l'organisme estarà assistit per
una Mesa de contractació, que és l’òrgan competent per valorar les ofertes. El
funcionament i la composició de la Mesa de Contractació ve determinada per allò
establert en l’article 326 de la LCSP i pel punt 7è de la Disposició Addicional Segona
de la LCSP, de contractes del sector públic:
President de la Mesa:
_El gerent de XALOC. Suplent: la directora de l'Àmbit de GestióTributària i
Recaptació
Vocals:
_El vicesecretari de la Diputació de Girona. Suplent: Mireia Acosta Piqué, secretària
interventora de la secretaria general de la Diputació de Girona.
_La interventora de la Diputació de Girona. Suplent: el viceinterventor o la cap de
comptabilitat.
_L’adjunta a Gerència Tributària de XALOC. Suplent: Cap de servei d’Inspecció
Tributària
_El cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la informació de XALOC. Suplent: la
cap d'unitat de sistemes i operacions de Sistemes i Tecnologies de la Informació
La directora de l’Àmbit d’Administració i Organització de XALOC actuarà com a
secretària de la Mesa. Suplent: el tècnic de contractació de XALOC.
La Mesa de contractació es reunirà dins dels cinc dies hàbils següents a la data de
finalització del termini de presentació de proposicions, a la seu de XALOC. La Mesa
es realitzarà de forma mixta, presencial i per videoconferència, en virtut de l'article
17 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. La mesa
s’entendrà realitzada a la seu central de XALOC (avinguda Sant Francesc 29, 4a
planta, de Girona).
La Mesa podrà incorporar a les seves reunions assessors especialistes amb veu
però sense vot.
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12.2 Qualificació de la documentació
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes i amb anterioritat a l’obertura de les
proposicions, en sessió no pública, la Mesa de Contractació comprovarà la validesa
de la documentació que s’ha d’incloure en el sobre A i acordarà l’admissió dels
licitadors la documentació dels quals sigui completa i reuneixi tots els requisits
exigits.
Si la documentació administrativa és completa i no hi ha esmenes a efectuar per
part dels licitadors, acte seguit la Mesa de contractació procedirà en sessió pública
a l’obertura del sobre B.
Pel contrari, en cas que hi hagi licitadors la documentació dels quals s’hagués
presentat amb defectes o omissions esmenables, es comunicarà als interessats i
l’obertura del sobre B serà ajornada. Els licitadors afectats hauran de corregir o
esmenar els defectes en un termini no superior a 3 dies naturals, a partir del dia
següent a la notificació (art. 141 LCSP). Si no ho fan així, quedaran definitivament
exclosos del procediment de contractació.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes o omissions de la documentació
presentada, es determinaran les empreses admeses a la licitació, les excloses, així
com les causes d’exclusió.
L’òrgan de contractació, sens perjudici de la comunicació a les persones
interessades, farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el Perfil de
contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de
conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies
naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Tretzena. Comitè d’experts
En la present licitació no es constitueix cap comitè d’experts.
Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
14.1 Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa, s’ha d’atendre als criteris de valoració que es s'estableixen en
l’apartat I del quadre de característiques.
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14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 478504 JVWTE-D8GWZ-8B5ZC 974FC9A469E43BA8D5ED4029F29E572D91CFF384) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

_Obertura del sobre B)
En el dia, lloc i hora que s’indiqui en el perfil del contractant, la Mesa de
contractació procedirà en sessió pública a l’obertura del Sobre B, excepte el de les
proposicions que hagin estat excloses, d’acord amb els tràmits següents:
La Mesa donarà compte del resultat de la qualificació de la documentació
administrativa examinada amb caràcter previ en sessió no pública, amb expressió
de les proposicions excloses, la causa de la no admissió, de les que han d’esmenar
part de la documentació, amb detall de l’esmena, si és el cas, a més de la relació
de les empreses admeses. La Mesa, en sessió pública procedirà a declarar els
licitadors admesos i exclosos i obrir el sobre B, comprovant els documents que s’hi
incloguin.
Un cop acabada l’obertura dels sobres i donat a conèixer el seu contingut, les
empreses licitadores assistents a l’acte podran fer constar davant la Mesa totes les
observacions que considerin necessàries, les quals seran recollides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o
l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre
empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
modifiquin substancialment els models establerts en aquest plec i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa
inviable.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris per valorar
les propostes i també podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions, no seran objecte de
valoració. El contingut dels informes de valoració de les proposicions seran
publicats al Perfil del contractant de XALOC.
Posteriorment a l’obertura del sobre B i abans de l’emissió de l’informe de valoració
dels criteris de valoració no-automàtica, es realitzarà la demostració i defensa
del projecte per part de cadascun dels licitadors, d’acord amb el que s’estableix en
l’apartat I.2 del quadre de característiques.
_Obertura del sobre C)
En el dia, lloc i hora expressats en el perfil del contractant, la Mesa de contractació
procedirà, en sessió pública, a l’obertura del Sobre C. La Mesa de contractació
donarà a conèixer el resultat de la valoració assignada als criteris de judici de valor
(sobre B) i procedirà a l’obertura dels Sobres C, que contenen les ofertes
ponderables mitjançant fórmules aritmètiques, d’acord amb els
criteris
d’adjudicació establerts en l’apartat I.2) del quadre de característiques d’aquest
plec.
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La Mesa procedirà al rebuig motivat de les proposicions que no guardin
concordança amb la documentació examinada i admesa, o excedeixin del
pressupost base de licitació, o variïn substancialment el model establert, o
comportin error manifest en l’import de la proposició, o el licitador hagi reconegut
que la seva proposta té algun error o alguna inconsistència que la facin inviable.
Aquest rebuig serà elevat a l’òrgan de contractació que resoldrà expressament.
Conclosa la lectura de les proposicions econòmiques, la Mesa de contractació
invitarà els assistents que manifestin els dubtes i a que exposin les observacions o
reserves oportunes contra l'acte celebrat.
D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, s’han de publicar en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació
relatives al procediment d’adjudicació.
En tot cas, d’acord amb l’article 157.3 de la LCSP, les proposicions s’han d’obrir en
un termini màxim de vint dies a comptar des de la data de finalització del termini
per a presentar-les.
14.3 En casos d’empat en les puntuacions totals obtingudes per les ofertes de les
empreses licitadores, s'aplicarà els criteris i l'ordre que estableix l'apartat I.3) del
quadre de característiques.
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ
a l’adjudicació
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació ordenarà les ofertes
classificades per ordre decreixent de valoració i identificarà l’oferta més avantatjosa
econòmicament. Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris
d’adjudicació assenyalats en l’apartat I) del quadre de característiques i en
l’anunci.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de les empreses
licitadores proposades com a adjudicatàries, ja que l’òrgan de contractació podrà
apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
15.2 L’òrgan de contractació classificarà les ofertes i requerirà, d’acord amb l’article
150 de la LCSP, les empreses licitadores per tal que, dins del termini màxim de 10
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagin rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa que es relaciona a continuació:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius
conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document
d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la
mateixa norma.
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Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i
de les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació
següent:
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En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de
l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1
de l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable
que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el
cens de persones obligades tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes
de naturalesa tributària amb l’Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o
els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància
s’acreditarà mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del
RGLCAP.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els
documents anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot
obtenir-los directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de
la unió de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent:


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



Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions
en nom d’un altre i una fotocopia del document nacional d’identitat o del
passaport legitimada notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits
formals següents: ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el
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Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No s’admetran
testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.


Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
o del certificat de classificació corresponent.



Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article
76 de la LCSP.



Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord
amb el que s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia
es constitueixi mitjançant la retenció sobre el preu).



Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini en l’apartat L del quadre de característiques del
contracte.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió
L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries han d’aportar la
documentació següent només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta
vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec:


Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb
l’article 76 de la LCSP.



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



Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini en l’apartat L del quadre de característiques del
contracte.

15.3 Així mateix, i de conformitat amb els articles 150 i 151 de la LCSP, en el
moment de requeriment de la documentació, l’empresa haurà d’acreditar que ha
constituït la garantia definitiva i que disposa dels mitjans exigits com a obligacions
essencials del contracte que estableix l’apartat O del quadre de
característiques.
Sense l’acreditació de la posada a disposició d’aquests mitjans no es podrà dur a
terme l’adjudicació del contracte, per causa imputable a l’empresa licitadora.
15.4 La mesa de contractació podrà facultar el seu secretari per qualificar la
documentació presentada per l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament. Si el secretari informa favorablement, la proposta
d'adjudicació de la Mesa de contractació serà elevada a l’òrgan de contractació
perquè resolgui l'adjudicació del contracte. Si la Mesa de contractació observa que
en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, ho
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ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin davant
la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3 dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de
contractació s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comportarà la
confiscació, en el seu cas, de la garantia provisional constituïda i, a més, si la
retirada d’oferta porta causa en no haver complimentat la documentació
justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués
comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de
la garantia definitiva, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, donarà
lloc a la causa de prohibició de contractar prevista en l’article 71 de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar
amb el sector públic prevista en l’article 71 de la LCSP.
Setzena. Garantia definitiva
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat M.2 del
quadre de característiques.
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits
disposats en l’article 55 del RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV
de la mateixa norma. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats
s’han de dipositar a la Tresoreria de l’organisme.
b) Mitjançant
dels articles
asseguradora
l’assegurança

contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits
57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrita amb una entitat
autoritzada per operar en el ram de la caució. El certificat de
s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).

c) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament,
per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments
financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a
Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles 56 i 58 i l’annex V
del RGLCAP, que s’han de dipositar a la Tresoreria de l’organisme.
d) Mitjançant la modalitat de retenció de preu. En aquest cas, es retindrà sobre el
50% de l’import de la/les factura/es inicials i fins a cobrir l’import de la garantia
definitiva. Aquesta modalitat haurà de ser sol·licitada per l’empresa classificada
amb l’oferta més avantatjosa econòmicament.
El certificat de l’assegurança, l'aval l'efectiu o els valors de deute públic s'hauran de
lliurar o dipositar a la Tresoreria de l'organisme, ubicada a l'Avinguda Jaume I, 39.
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la
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solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
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16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la
LCSP.
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen
la garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia
necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de
quedar constància documentada de l’esmentada reposició.
16.6 Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia
necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el
pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a
comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A
aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a
conseqüència d’una revisió de preus de conformitat amb el que disposa la LCSP.
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia,
en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte.
Dissetena. Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del
procediment, 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. En ambdós supòsits, es podrà compensar a les empreses convidades
que hagin presentat oferta per les despeses en què haguessin incorregut, amb la
justificació prèvia, i per un import màxim de 50 euros.
Divuitena. Adjudicació del contracte
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada
com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de
dita documentació. A l’acord d’adjudicació s’establirà el procediment i la quantitat
exacta que haurà de fer front l’adjudicatari en concepte de despesa de publicitat,
d’acord amb l’apartat K del quadre de característiques.
18.2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini
en què s’ha de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic que les empreses
licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada
a disposició de la notificació, amb l’enllaç per accedir-hi.
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D’acord amb el previst en els articles 150 i 151 de la LCSP, el termini per
considerar rebutjada la notificació, amb els efectes previstos en la legislació de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, serà de deu dies
naturals.
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això,
l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública,
essent al seu càrrec les despeses corresponents.
19.2 La formalització del contracte no es podrà realitzar abans del transcurs de 15
dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació als licitadors.
L’òrgan de contractació requerirà l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el
contracte en un termini no superior a cinc dies naturals a comptar del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini
previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització, o que
l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
19.3 En compliment de l’article 153.4 de la LCSP, si el contracte no es formalitza
en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a l’empresa
adjudicatària, l’Administració exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’hagués constituït, sense perjudici d’allò establert
en la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71, relatiu a les causes de prohibició de
contractar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes de conformitat amb la clàusula quinzena.
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la
unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i
71 del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
19.7 La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació. A més, l’anunci s’enviarà al Diari Oficial de la Unió Europea
en un termini màxim de 30 dies des de la formalització.
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o
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telemàtics i per la seva inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si
s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus,
l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades,
sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vintena. Obligacions
d’execució

contractuals

essencials

i

condicions

especials

20.1 Obligacions essencials
Tenen la consideració d'obligacions essencials als efectes del que preveu l'article
211, apartat f) de la LCSP, les obligacions que s'estableixen en l’apartat O del
quadre de característiques.
20.2 Condicions especials d'execució
Les condicions especials en relació amb d’execució, d’obligat compliment per part
de l'empresa contractista, són les que s’estableixen en l’apartat N del quadre de
característiques.
Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni l'òrgan de
contractació a l’empresa contractista.
Vint-i-dosena. Programa de treball
L’empresa contractista estarà obligada a presentar un programa de treball que
haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat W del
quadre de característiques i, en tot cas, en els treballs de tracte successiu.
Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la
correcta execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu
correcte compliment.
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte
Es designa com a persona responsable del contracte la que s'indica en l’apartat Y
del quadre de característiques, la qual exercirà, a més de les funcions generals
de supervisió de l’execució del contracte, les funcions necessàries per tal de
minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual,
en els termes que estableix l'article 62 de la LCSP.
El responsable del contracte podrà donar instruccions al contractista i resoldre
incidències ordinàries en l'execució del contracte, sense perjudici de les
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competències de l'òrgan de contractació. En particular, correspondran al
responsable del contracte les funcions i tasques següents:
 Seguiment, supervisió i control de l'execució del contracte
 Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que
aquesta funció específica no correspongués a altres persones
 Conformar, si procedeix, les factures o documents de cobrament presentat
pel contractista
 Emetre informes d'avaluació del servei
 Adoptar decisions i dictar les instruccions necessàries al contractista per a la
correcta realització de la prestació pactada
 Proposar la imposició de penalitats o la resolució del contracte a l'òrgan de
contractació
 Informar les peticions de revisió de preus, si escau
 Qualsevol altre relacionada amb l'execució del contracte
Vint-i-cinquena.
Compliment
de
penalitzacions per incompliment

terminis,

correcta

execució

i

25.1 L’empresa contractista està obligada a prestar el servei en el termini total
d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de
treball, amb estricta subjecció a les condicions que estableix el plec de
prescripcions tècniques.
25.2 Atesa la naturalesa confidencial i oficial de la documentació administrativa
objecte de la prestació d’aquest servei, es requereix l’adopció d’unes mesures de
seguretat i de qualitat en el servei l’incompliment de les quals pot causar greus
perjudicis a l’Administració i a tercers.
Per això, si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment
dels terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració
contractant podrà optar, indistintament, en la forma i condicions establertes en
l’article 195 de la LCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o
per la imposició de les penalitzacions, en la forma i condicions establertes en
l’apartat X del quadre de característiques.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions
definides en el contracte.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
25.3 Si l’Administració opta per la imposició de penalitzacions, els imports
d’aquestes es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de
les certificacions esmentades, d’acord amb el següent procediment:
1r. El responsable del contracte emetrà un informe indicant els fets imputats, la
infracció comesa i la penalització aplicable.
2n. Es donarà tràmit d’audiència al contractista per un termini de 10 dies, perquè
formuli al·legacions i aporti els documents que consideri convenients.
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3r. A la vista de les al·legacions adduïdes pel contractista, el responsable del
contracte emetrà un nou informe indicant si concorre la responsabilitat del
contractista en relació als fets imputats i, si s’escau, la infracció comesa i la
penalització a imposar.
4t. Vist l’informe emès pel responsable del contracte, l’òrgan de contractació
dictarà resolució, que haurà de ser motivada i decidirà totes les qüestions que
plantegi el contractista, així com les que es derivin de l’expedient.
25.4 En cas que el contractista incomplís en més d’un dels supòsits previstos, les
penalitats seran acumulatives tenint en compte que aquestes no poden superar el
10% del pressupost de contracte.
L’import de la penalització no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què
pugui tenir dret l’Administració originats per la demora, incompliments o execució
deficient de la prestació del servei per part de l’empresa contractista.
25.5 Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista,
s’estarà al que disposa l’article 195 de la LCSP.
25.6 Per al cobrament de penalitzacions, sancions i indemnitzacions, s'aplicarà el
que disposa la LCSP i, si escau, el procediment previst en el Reglament general de
recaptació.
25.7 L’import de la penalització no exclou la indemnització de danys i perjudicis a
què pugui tenir dret l’Administració originats pels retards o execució deficient de la
prestació del servei per part de l’empresa contractista.
Vint-i-sisena. Infraccions del contracte.
Es consideraran infraccions del contracte les actuacions i omissions del contractista
tipificades en l’apartat X del quadre de característiques.
L’import de la penalització que s’imposi no exclou la indemnització de danys i
perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració originats pels incompliments o
execució deficient de la prestació del servei per part de l’empresa contractista.
Vint-i-setena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran
mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions
descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista
28.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
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parcial, si s’escau, del contracte, i d’acord amb el que estableix l’apartat Q.1 del
quadre de característiques.
28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de
factura expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.
El lliurament de factures per part del contractista s’haurà d’efectuar per mitjans
electrònics. D’acord amb la normativa reguladora de la facturació electrònica,
aquesta administració acceptarà la recepció de factures que compleixin amb els
requeriments següents:
·
·

·

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

Les factures s’han de registrar a la plataforma e.FACT, que és el punt general
d’entrada de factures electròniques de XALOC.
Les factures han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació i l’òrgan administratiu al qual cal adreçar la factura. Als efectes de la
factura electrònica, s’informa que l’òrgan administratiu amb competència en
matèria de comptabilitat pública, l’òrgan de contractació, el servei gestor del
contracte i el núm. d’expedient són els que s’especifiquen en l’apartat Q.2 del
quadre de característiques.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb
signatura avançada basada en un certificat reconegut.
El pagament s’efectuarà mitjançant la modalitat de transferència bancària.
28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els
termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la
indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.
28.4 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes
i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista
29.1 El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixen les seves clàusules,
els plecs, l’oferta de l’adjudicatari, i d’acord amb els instruccions que per a la seva
interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació.
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29.2 L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució
del contracte.
29.3 L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a XALOC i a terceres
persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
A aquests efectes, abans d'iniciar la prestació del servei, el contractista s’obliga a
disposar i mantenir actualitzada durant la vigència del contracte les següents
pòlisses:
1) Responsabilitat civil front a tercers, als efectes d'allò establert en els articles
1902 i 1903 del Codi Civil per import suficient per emparar els danys i perjudicis
que pugui ocasionar a tercers, inclòs el propi XALOC, i que siguin reclamats per
aquets derivada dels actes del seu personal, empleats i depenents, la seva
maquinària i equip, així com aquells danys ocasionats durant la realització dels
treballs.
1.1 Responsabilitat civil de l’activitat: 300.000€ per sinistre i anualitat
1.2. Responsabilitat civil patronal inclosa
2) D'accidents de treball i assegurances socials dels seus treballadors assignats als
treballs conforme a la legislació vigent.
3) Qualsevol altra assegurança de caràcter obligatori exigida d'acord amb la
legislació vigent.
La responsabilitat del contractista mai quedarà limitada al capital assegurat en la
pòlissa de responsabilitat civil exigida. Així mateix, el contractista haurà de complir
amb la normativa legal de la Seguretat Social i qualsevol altra legislació en la qual
es requereixi la subscripció obligatòria d'un contracte d'assegurança per la
realització de l'activitat objecte d'adjudicació.
29.4 El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del
contracte, i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els
nivells de comportament adients a la prestació contractada; quan alguna de les
persones no observi aquests nivells, XALOC n’informarà al contractista, el qual
haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
29.5 El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i
l'experiència suficients per poder substituir les persones que presten els serveis
objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
Trentena. Obligacions de l'empresa contractista
30.1 Personal assignat a l’execució del contracte
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L’empresa contractista ha de respectar durant tota la vigencia del contracte
l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni
col·lectiu sectorial vigent que sigui d’aplicació.
L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors que executen
el contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les seves
funcions d’acord amb l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
La naturalesa de la contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial
entre el personal del contractista o de llurs subcontractistes i l'organisme
contractant. El personal que intervingui, doncs, en la prestació del servei dependrà
exclusivament del contractista, sense que de l’eventual incompliment de les seves
obligacions legals o contractuals es pugui derivar cap responsabilitat per part de
XALOC.
En aquest mateix sentit, el contractista està obligat a complir amb el que disposa
l’article 42, apartats 3 i 5, del Text refós de l’Estatut dels Treballadors (RDLegislatiu
2/2015, de 23 d’octubre), relatius a la informació que cal donar a les seves
persones treballadores i a la seva representació legal.
30.2 També són obligacions de l’empresa contractista les següents:
a) L’empresa contractista s’obliga a adscriure per a la realització de les prestacions
els mitjans materials i personals als quals s’hagi obligat, així com tots aquells que
siguin precisos per a la bona execució de l’objecte del contracte.
b) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que estableix els plecs de
prescripcions tècniques.
c) L’empresa contractista s’obliga a donar compliment a les observacions,
indicacions o suggeriments que, respecte al servei, dicti XALOC mitjançant el
responsable del contracte i de conformitat amb la legislació vigent.
d) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
e) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors
d’acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació, d’acord amb l’article 201 de
la LCSP.
f) L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del
servei, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
g) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb XALOC
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries
per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques
d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
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En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
h) L’empresa contractista es farà càrrec de les despeses de publicitat en diaris
oficials de la licitació d’aquesta contractació, fins al màxim que s'estableix en
l'apartat K del quadre de característiques.
i) El contractista se sotmet expressament a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, d’acord amb allò establert en el Reial
decret-llei 14/2019, de 31 d’octubre, mitjançant el qual s’adopten mesures urgents
de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector
públic i telecomunicacions, que modifica la LCSP.
Trenta-unena. Deures de sigil, confidencialitat i protecció de dades de
caràcter personal
1. Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per XALOC
– Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (en endavant XALOC) com
a responsable del tractament en els termes de l’article 4.7 del Reglament
general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament serà
gestionar el procediment de contractació i les actuacions que se’n deriven. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions
contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de
transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets
reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades,
rectificació, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) el
contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a XALOC.
2. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació
que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de tenir caràcter reservat, informació a
la que tingui accés en l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà amb
posterioritat a la resolució de la relació contractual. Complirà el Reglament
general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació a les dades
personals dels interlocutors o representants de XALOC amb qui es relacionarà.
3. D’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, el contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a
l’article 28 del Reglament general de protecció de dades. Seguirà les
instruccions de XALOC en relació al tractament de les dades i, prèviament a
l’inici dels treballs, signarà el document sobre el compliment d’aquesta
normativa que XALOC li facilitarà.
4. Atès que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat
d’encarregat del tractament, s’efectuarà en servidors propis o contractats a
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l’efecte pel contractista, en el moment de formalitzar el contracte, el
contractista presenta una declaració responsable en la que informa de la
ubicació dels servidors i dels serveis que es prestaran associats a aquests
servidors, d’acord amb el model que figura a l’Annex 14.
Trenta-dosena. Principis ètics i regles de conducta
En compliment del que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fan
públics els principis ètics i les regles de conducta als quals els licitadors i els
contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves relacions contractuals en
l’àmbit de la contractació pública del sector públic de Catalunya:
a. Els licitadors i els contractistes han d'adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenint-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el
procediment o la relació contractual.
b. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l'exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
contractades.
 No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l’àmbit del
contracte o de les prestacions a licitar.
 Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
c. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents, amb caràcter d'obligacions contractuals essencials:
 Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d'interessos. Constitueixen en tot cas
situacions de conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24 de la
Directiva 2014/24/UE.
 No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en l'adjudicació del contracte en interès propi.
 No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals
o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb
el seu entorn familiar o social, amb la voluntat d'incidir en un
procediment contractual.
 No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
 Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com
per exemple, els comportaments col·lusoris o de competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol
acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

SIGNAT
21/09/2022 13:26

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Codi UACG: Contractació, Núm. expedient: 2022/475, Any expedient:
2022

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Aprovació PCAP

SIGNATURES

ALTRES DADES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 478504 JVWTE-D8GWZ-8B5ZC 974FC9A469E43BA8D5ED4029F29E572D91CFF384) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Directora de l'Àmbit d'Administració i Organització de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 19/09/2022
13:19
2.- Secretari de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 21/09/2022 13:26

Codi per a validació: JVWTE-D8GWZ-8B5ZC
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2022 a les 13:33:18
Pàgina 72 de 101





No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte
i/o durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un
avantatge o benefici econòmic en interès propi.
Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats.
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb XALOC, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa
per previsió legal.
Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta
clàusula.

d. L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l'apartat anterior
per part dels licitadors o contractistes, d’acord amb la legislació de contractació del
sector públic, és causa de resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles altres
conseqüències previstes en la legislació vigent.
Trenta-tresena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP,
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
Trenta-quatrena. Modificació del contracte
34.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic o en els
supòsits que preveu la DA 33a, en relació amb els articles 203, 204 i 205 de la
LCSP, l’article 9.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, i art. 72 de la Directiva
2014/24/UE, en els apartats que siguin de directa aplicació. Aquestes modificacions
són obligatòries per l’empresa contractista.
Les modificacions del contracte es duran a terme en les condicions, amb l’abast i
els límits que s’estableixen en l’apartat R del quadre de característiques.
34.2 En aquells supòsits previstos en la Disposició addicional 33a de la LCSP, els
contractes podrà modificar-se si, dintre de la vigència del contracte, les necessitat
reals fossin superiors a les estimades inicialment. En tot cas, el màxim global d’una
modificació per aquesta causa serà del 20 per cent del valor inicial del contracte.
34.3 El contracte també es podrà modificar quan sigui necessari realitzar serveis
addicionals que únicament pugui portar a terme l’empresa contractista, per raons
econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar
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34.4 En cas que s’admeti la cessió del contracte conforme a l’establert en la
clàusula trenta-sisena d’aquest plec, aquesta es tramitarà com a una modificació
del contracte. Així mateix, si s’ha previst la revisió de preus d’acord amb la clàusula
trenta-vuitena d’aquest plec, aquesta es tramitarà com a una modificació del
contracte, d’acord l’establert a la clàusula anterior.
D’altra banda, l’eventual successió total o parcial en la persona de l’empresa
contractista a causa d’una reestructuració empresarial per absorció, fusió, escissió,
aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat també es considera i es
tramitarà com a una modificació del contracte, d’acord l’establert a la clàusula
anterior.
34.5 Les modificacions del contracte no poden ser substancials i s’han de limitar a
introduir les variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa
objectiva que motiva la modificació.
Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a
resultat un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni
alguna de les condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en
cas d'haver figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la
selecció de candidats diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una
oferta diferent a l'acceptada inicialment o haurien atret a més participants en el
procediment de contractació; que la modificació alteri l'equilibri econòmic del
contracte en benefici del contractista d'una manera no prevista al contracte inicial;
que la modificació ampliï de forma important l'àmbit del contracte; i que l’empresa
contractista sigui substituïda en circumstàncies diferents de les previstes en
aquesta clàusula.
34.6 L'expedient de modificació a tramitar incorporarà les actuacions següents:
 Proposta tècnica motivada del servei, on constarà l'import de la modificació,
així com la descripció i concreció dels aspectes a modificar
 Audiència al contractista
 Informe de la secretaria i la intervenció
 Conformitat de l'òrgan de contractació
 Reajustament de la garantia
 Formalització del contracte modificat
Trenta-cinquena. Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta
de suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la
LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia
en què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i
perjudicis que efectivament se li causin.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
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Trenta-sisena. Cessió del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, si així ho preveu l’apartat T del quadre de
característiques, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat.
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
Trenta-setena. Subcontractació
37.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització
parcial de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en
l’apartat S del quadre de característiques.
En cas que les empreses licitadores tinguin la intenció de subscriure subcontractes
hauran d’indicar en la seva oferta (DEUC) la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als quals pretengui encomanar part de la prestació.
37.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
37.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la
imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del
subcontracte.
37.4 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució
del contracte front a l’Administració, d’acord amb el PCAP i els termes del
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social
o laboral a les quals es refereix l’article 201 de la LCSP, així com de l’obligació a la
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qual fa referència l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202, referit al
sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció
de dades.
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractes.
37.5 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa
en matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de
contractar previstes en l’article 71 de la LCSP. Si l’òrgan de contractació comprova
que les empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels motius
d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar esmentats l’empresa
contractista les haurà de substituir.
37.6 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
37.7 El pagament a les empreses subcontractistes i a
subministradores es regeix pel que disposa l’article 216 de la LCSP.

les

empreses

Trenta-vuitena. Revisió de preus
38.1 La procedència o no de la revisió de preus i la fórmula aplicable es detalla en
l’apartat U del quadre de característiques. En tot cas, la revisió es tramitarà
com una modificació de contracte.
38.2 De conformitat amb l'article 103.2 de la LCSP, en els contractes de serveis
només procedeix la revisió de preus quan el període de recuperació de la inversió
del contracte sigui igual o superior a cinc anys, que s’ha de determinar conforme a
allò establert en l’article 10 del Reial decret 55/2017, de 3 de febrer, de
desenvolupament de la Llei 2/2015, de 30 de març, de des indexació de l'economia
espanyola.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-novena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 198.6 i 210 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP, si s’escau, i l’apartat D.4
del quadre de característiques.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si
s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció, entre d’altres, en la recepció de
la documentació objecte de custòdia, que haurà de ser tornada a la finalització del

SIGNAT
21/09/2022 13:26

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Codi UACG: Contractació, Núm. expedient: 2022/475, Any expedient:
2022

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Aprovació PCAP

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: JVWTE-D8GWZ-8B5ZC
Data d'emissió: 21 de Setembre de 2022 a les 13:33:18
Pàgina 76 de 101

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Directora de l'Àmbit d'Administració i Organització de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 19/09/2022
13:19
2.- Secretari de XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS. Signat 21/09/2022 13:26

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 478504 JVWTE-D8GWZ-8B5ZC 974FC9A469E43BA8D5ED4029F29E572D91CFF384) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

contracte en perfecte estat i ordre. En cas contrari, es considerarà que s'ha
incomplert o complert defectuosament amb aquesta obligació de custòdia.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà
rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà
dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Quarantena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat V del quadre de
característiques i començarà a computar a partir de l’inici de la presentació del
servei.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa
contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord
de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix
l’article 111 de la LCSP.
Quaranta-unena. Resolució del contracte
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els
articles 198.6, 211, 213 i 313 de la LCSP. En particular, seran causa de resolució
del contracte les que estan establertes en l’apartat O.2 del quadre de
característiques.
També són causes de resolució del contracte:
 La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes assenyalats
en la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, que hagués exigit un nou
procediment de contractació.
 La falta manifesta de veracitat dels continguts de qualsevol dels documents i
declaracions aportats en els sobres del procediment.
 El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de
l’adjudicació del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.
 El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista
per un incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en
els Tractats comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de
Justícia de la Unió Europea.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa l’article 212 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109
del RGLCAP.
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VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE
NUL·LITAT CONTRACTUAL
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Quaranta-dosena. Règim de recursos
42.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents
contractuals que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els
actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest
contracte, i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert
en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver
estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, es podrà interposar davant el Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen
els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre,
pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions
en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
42.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs d’alçada
davant el President de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableixen la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
42.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
de l’Administració són susceptibles de recurs d’alçada davant el President de la
Diputació de Girona, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l'article 19 dels Estatuts de XALOC.
Quaranta-tresena. Mesures provisionals
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic l’adopció de mesures provisionals, de conformitat amb
el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre,
ja esmentat.
Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de
la LCSP.
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Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de
les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació,
els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.
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ADVERTIMENT:
_Aquest annex s’ha de presentar en format pdf
_Aquest annex s’ha de signar digitalment
ANNEX Núm. 1. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en
marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
Aquest declaració s’ha de formalitzar d’acord amb el model de formulari normalitzat
del Document europeu únic de contractació (DEUC), a partir del següent enllaç:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
(cal escollir les següents opcions:
1r Descarregar i guardar el DEUC (Document xml)
2n Accedir al formulari en línia https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es
3r Marcar “Sóc un operador econòmic”.
4rt Marcar “Importar un DEUC”.
5è Carregar el DEUC (Document xml).
6è Escollir país.
7è Clicar “Següent”.
8è Emplenar el DEUC segons les dades que es demanin en la licitació.
9è Descarregar en format .pdf.
10è Signar el DEUC digitalment.
11è Adjuntar el DEUC signat en el sobre A)
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ANNEX Núm. 2. Document de declaració de trobar-se en el supòsit de
pertinença a grup d’empreses.
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en
marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
El senyor/a ________________________________________________________,
amb DNI núm. ___________________, en nom propi / en nom i representació de
l’empresa _________________________________, amb CIF _______________,
amb domicili a _________________, carrer__________________________, núm.
_________, de la qual actua en qualitat de _________________________
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat),
segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor
____________________________________, en data _______________________
i número de protocol _________________________, declara sota la seva
responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte de referència,
DECLARO
Que als efectes del que disposen els articles 149, 150 i 151 de la LCSP i article 86
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) per a la
determinació
de
les
eventuals
ofertes,
l’empresa
__________________________________________________________________,
pertany
al
grup
d’empreses
denominat
__________________________________________________________________,
i es troba en algun dels supòsits establerts a l’article 42.1 (*) del Codi de Comerç.
S’adjunta relació complerta d’empreses que pertanyen al mateix grup.
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
*Qualsevol societat dominant d’un grup de societats està obligada a formular els comptes anuals i
l’informe de gestió consolidats en la forma prevista en aquesta secció.
Hi ha un grup quan una societat tingui o pugui tenir, directament o indirectament, el control d'una altra
o d’altres societats. En particular, es considera que hi ha control quan una societat que es qualifica com
a dominant, estigui en relació amb una altra societat, que es qualifica com a dependent, en alguna de
les situacions següents:
a) Tingui la majoria dels drets de vot.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
c) Pugui disposar, en virtut d’acords subscrits amb tercers, de la majoria dels drets de vot.
d) Hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, que exerceixin el
seu càrrec en el moment en què s’hagin de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis
immediatament anteriors. En particular, es considera aquesta circumstància quan la majoria dels
membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres de l’òrgan d’administració o
alts directius de la societat dominant o d’una altra dominada per aquesta. Aquest supòsit no dóna lloc a
la consolidació si la societat els administradors de la qual han estat nomenats, està vinculada a una altra
en algun dels casos previstos a les dues primeres lletres d’aquest apartat.
Als efectes d’aquest apartat, als drets de vot de l’entitat dominant s’hi han d’afegir els que tingui a
través d’altres societats dependents o a través de persones que actuïn en nom propi però per compte de
l’entitat dominant o d’altres de dependents o aquells dels quals disposi concertadament amb qualsevol
altra persona.
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ANNEX Núm. 3. Document de compromís d’Unió Temporal d’Empreses
(UTE)
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en
marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
El/la senyor/a ______________________________________________________,
amb domicili a _____________________________________________________,
carrer _____________________________________________________________,
núm. ________, i amb DNI __________________, en nom propi (o en
representació de _____________________________________________________
d’acord amb els poders que s’acompanyen, amb CIF __________________ i
domicili al carrer ____________________________________________________,
núm. _______, municipi de ___________________________________________i
amb
adreça
electrònica
per
a
notificacions
____________________________@___________________________.
El/la senyor/a ______________________________________________________,
amb domicili a _____________________________________________________,
carrer _____________________________________________________________,
núm. ________, i amb DNI __________________, en nom propi (o en
representació de _____________________________________________________
d’acord amb els poders que s’acompanyen, amb CIF __________________ i
domicili al carrer ____________________________________________________,
núm. _______, municipi de ___________________________________________i
amb
adreça
electrònica
per
a
notificacions
_____________________________@___________________________.
ENS COMPROMETEM:
A constituir-nos en unió temporal d’empreses si resultem adjudicataris de la
contractació de _____________________________________________________,
amb la participació següent:
__ % per a ________________________________________________ (empresa)
__ % per a ________________________________________________ (empresa)
A
aquest
efecte
designem
el/la
senyor/a
__________________________________________________________________,
amb DNI ____________________, com la persona que representarà l’agrupació
temporal d’empreses formada per_______________________________________,
_________________________________________________________________ i
__________________________________________________________________,
com a representant i apoderat únic davant l’Administració de l’UTE que es
constituirà un cop notificada l’adjudicació i sempre abans de la formalització del
contracte,
amb
adreça
per
a
notificacions
_______________________@_________________________________________.
I perquè consti, signem aquesta declaració responsable.
(lloc i data) _______________________________________________________
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ANNEX Núm. 4. Model de declaració d’integració de treballadors amb
discapacitat
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en
marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
El/la senyor/a ______________________________________________________,
amb domicili a _____________________________________________________,
carrer _____________________________________________________________,
núm. ______, codi postal _________ i amb DNI ___________, actuant en nom
propi
o
en
nom
i
representació
de
__________________________________________________________________
amb domicili a ______________________________________________________,
carrer _____________________________________________________________,
núm. ___, codi
postal
__________, telèfon _______________, CIF
________________, i amb capacitat legal per contractar en nom de l’empresa
esmentada,
segons
poder
atorgat
davant
el
notari
de
__________________________________________________________________
senyor/a
______________________________________________,
en
data
________________ i número de protocol _____________________________.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que en virtut del que disposa el plec de clàusules administratives particulars
regulador d’aquest contracte, la plantilla de l’empresa licitadora SI  / NO 
assoleix un número de 50 o més treballadors, per la qual cosa SI  / NO 
resulta obligada al compliment de l’obligació prevista a l’article 42 del Real Decret
Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de
tenir en plantilla el 2% de treballadors amb discapacitat.
__________________________, en data ________________________________
Signatura
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ANNEX Núm. 5. Model de declaració relativa al Pla d’Igualtat d’oportunitats
entre homes i dones.
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en
marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
El/la senyor/a ______________________________________________________,
amb domicili a _____________________________________________________,
carrer _____________________________________________________________,
núm. ______, codi postal _________ i amb DNI ___________, actuant en nom
propi o en nom i representació de _______________________________________
amb domicili a ______________________________________________________,
carrer _____________________________________________________________,
núm. ___, codi
postal
__________, telèfon _______________, CIF
________________, i amb capacitat legal per contractar en nom de l’empresa
esmentada,
segons
poder
atorgat
davant
el
notari
de
_________________________________________________________
senyor/a
___________________________________________________________, en data
________________ i número de protocol _____________________________.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l’empresa licitadora SÍ  té implantat un Pla que promogui la igualtat
efectiva entre homes i dones, de conformitat amb els requisits de la Llei Orgànica
3/2007.
Que l’empresa licitadora NO  té implantat un Pla que promogui la igualtat
efectiva entre homes i dones, de conformitat amb els requisits de la Llei Orgànica
3/2007, ja que el número de treballadors és inferior a 50 i no està obligada per
conveni a tenir-lo.
__________________________, en data ______________________________
Signatura
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ANNEX Núm. 6. Model de compromís d’adscripció de mitjans materials i/o
personals
(Aquest compromís constarà en el Sobre A).
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en
marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
El/la Sr./Sra ______________________________________________________en
nom
i
representació
de
l’empresa
__________________________________________________________________,
amb domicili a ______________________________________________________,
al
carrer
____________________________________________________________ número
___________, i amb NIF ________________________, de la qual actua en
qualitat de ______________________________________ (administrador únic,
solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat) declara que, ha estat
invitat a participar en aquest procediment de licitació i coneixedor de les condicions
i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte
consistent en la contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en
marxa per a la seva explotació per XALOC, es compromet a adscriure a l’execució
del contracte des d’aquesta data els mitjans que s'indiquen tot seguit:
_Compromís de dedicar o d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals o materials següents (art.76.2 LCSP): l’empresa licitadora es compromet
a adscriure a l’execució del contracte les persones que compleixin els requisits
professionals que s’especifica en la clàusula 3.2.1 del plec de condicions
tècniques. A tal efecte, es presentarà una relació nominal de les persones
assignades a l’equip de treball del projecte en relació amb els perfils professionals
requerits:
o 1 Cap de Projecte, des de l’inici del projecte fins a la seva finalització
o 1 Tècnic de Sistemes, per a la implantació de la infraestructura i serveis Cloud
en els diferents entorns, producció i preproducció.
o 1 Consultor sènior especialitzat com a referents funcionals i tècnics.
o 1 Tècnic implantador amb competències i habilitats en relació, atenció i
comunicació amb usuaris, coneixements exhaustius funcionals, tècnics i
organitzatius.

I perquè consti, signo aquest compromís.
(Lloc i data) ______________________________________________________
Signatura
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ANNEX núm. 7. Oferta econòmica i criteris avaluables de forma objectiva
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en
marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
El/la Sr./Sra. _______________________________________________________
en
nom
i
representació
de
l’empresa
__________________________________________________________________,
amb
domicili
a
__________________________________________________________________,
al
carrer
______________________________________________
número
________, i amb NIF _______________________, de la qual actua en qualitat de
__________________________________________________________________
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat)
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per
poder ser l’empresa adjudicatària del contracte consistent en la contractació d’una
nova aplicació informàtica per a la gestió, recaptació i inspecció tributària, així com
els serveis d’implantació i posada en marxa per a la seva explotació per XALOC,
manifesto que accepto íntegrament el plec de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques que el regulen, i es compromet a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, pels preus següents:
Proposta econòmica
_Criteri 1.1 Preu subministrament de llicències, Servei d’implantació i
Servei de postproducció:

PREU
LICITACIÓ
(sense IVA)

1.514.876,04€

PROPOSTA ECONÒMICA OFERTA PEL LICITADOR
PREU
(s/IVA)

IVA

TOTAL
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_Criteri 1.2 Preu anual Serveis de Cloud “SaaS” Fase Execució:

PREU
LICITACIÓ

PROPOSTA ECONÒMICA OFERTA PEL LICITADOR
PREU
(s/IVA)

(sense IVA)

IVA

TOTAL

165.289,26€

_Criteri 1.3 Preu anual Serveis de Cloud “SaaS” Fase Explotació:
PREU
LICITACIÓ

PROPOSTA ECONÒMICA OFERTA PEL LICITADOR
PREU
(s/IVA)

(sense IVA)

IVA

TOTAL

174.380,17€

_Criteri 1.4 Preu anual Serveis de suport i manteniment Fase Explotació:

PREU
LICITACIÓ

PROPOSTA ECONÒMICA OFERTA PEL LICITADOR

(sense IVA)

PREU
(s/IVA)

IVA

TOTAL

180.991,74€

_Criteri 1.5 Preus hora perfils professionals

Perfil professional

Preu màxim
(euros/hora)
s/IVA

Cap de projectes

83,00 €

Consultor/implantador

60,00 €

Analista funcional

60,00 €

Programador sènior

55,00 €

Formador

40,00 €

Tècnic de suport

40,00 €

Preu ofert
(s/IVA)

IVA

Total
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_Criteri 1.6 Borsa d’hores sense cost
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Es valora l’oferiment d’una bossa d’hores durant la fase d’execució del projecte i
abans de l’inici de la Fase III:
Nombre d’hores de la bossa:
_150 hores
_200 hores
_Cap

Opció escollida:





I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.
(Lloc i data) ________________________________________________________
Signatura
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Compliment dels requeriments no obligatoris (valorables)

ANNEX NÚM. 8
Contractació d'una nova aplicació informàtica per a la gestió, recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en marxa per a la seva explotació per XALOC (Exp. núm. 2022/475)

ANNEX núm. 8. Requeriments no-obligatoris valorables
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió, recaptació i inspecció tributària, així com els serveis
d’implantació i posada en marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475

_Relació dels requeriments valorables que conté el PPT i que el licitador compleix, total o parcialment, en fase de licitació o en fase d'implantació. L'explicació de l'abast concret de cada requeriment no obligatori ha de constar en la Memòria Tècnica. El licitador s'ha de pronunciar obligatòriament en aquest Annex per a cadascun dels requeriments
relacionats. La manca de pronunciament sobre algun dels requeriments no obligatoris enumerats, suposarà que aquest requeriment no està desenvolupat pel licitador.

_El licitador s'ha de pronunciar obligatòriament en aquest Annex per a cadascun dels requeriments relacionats. La manca de pronunciament sobre algun dels requeriments no obligatoris enumerats, suposarà que aquest requeriment no està desenvolupat pel liciador.

Funcionalitat

(Els apartats que apareixen en verd es corresponen amb apartats de valoració de la Memòria Tècnica; els apartats que apareixen de color negre són els requeriments no obligatoris
que s'han d'omplir per part dels licitadors, requeriments que es troben especificats en l'epígraf del PPT que s'assenyala en la segona columna. NOMÉS han d'omplir-se les files en
blanc)
PLATAFORMA TECNOLÒGICA
Doble factor d'autenticació

Arquitectura de la plataforma, especificacions tècniques
Interfícies web dels s erveis públics electrònics en francès i anglès

Content m anagem ent Interoperability Services (CMIS)

ISO 30301

ISO 30300

Compliment normatiu

Lliuram ent de llibreries i APIs utilitzades pel licitador perquè XALOC pugui des envolupar noves funcionalitats am b pla de form ació

Ampliacio tècnica i funcional. Model de dades

4.4.1 / 34

4.4.5 / 5

Tramitació

Provis ió i integració d'un s is tem a HSM de certificats centralitzats

Plataforma de gestió i tramitació electrònica d'expedients

FUNCIONALITAT DEL SISTEMA: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ I SISTEMA DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

4.4.5 / 6

Eina de s eguim ent d'expedients i tram itació vàlida per a quals evol tipus d'expedient adm inis tratiu
Servei i Gestor de Notificacions
Notificació electrònica per tràm it i procedim ent
Analítica avançada del Sis tem a BI: anàlis i predictiu i pres criptiu. Realitzar s im ulacions per analitzar es cenaris

Analítica de dades i intel·ligència de negoci (BI)
Gestió tributària i Recaptació

Explotar la inform ació s ota paràm etre lliure de la inform ació referent a les referències cadas trals .

Fer explotació a nivell de les unitats fis cals , tipus d'ingrés i padrons dels diferents m unicipis am b pos s ibilitat de quantificar im port total bonificat/exem pt en cadas cun dels filtres .

Gestió d'ordenances fiscals i altres ordenances municipals

Cons ultar i extreure referències cadas trals per un tercer (s egons identificació NIF, etc.)

Gestió tributària. Característiques del sistema

5.2.1 / 5.2.2
5.2.1 / 24

5.2.1.7 / 28

5.2.1.7 / 27

5.2.1.7 / 26

5.2.1.7 / 25

Càrrega de vialer i territori autom àticam ent i actualitzacó de referències cadas trals

Em is s ió de fitxes cadas trals i llis tats de rem es es am b diferents tipus de condicions

Integració de geolocalització de finques m itjançant Google Maps

Pos s ibilitat d'em is s ió de res um s d'inform ació dels padrons per a cadas tre

Lliuram ent s is tem a integrat via s erveis web am b la s eu electrònica de cadas tre

Pos s ibilitat d'em is s ió d'inform e param etritzable de des coneguts

Pos s ibilitat d'inclus ió de m és conceptes al padró (p.e. Taxes ) i diferenciar entre dom iciliats , no dom iciliats i am b m odalitat es pecial de pagam ent

Gestió de l'Impost de Béns Immobles (IBI)

Perm etre que la Dirección Gral. del Regis tro y Notariado, Col·legi Profes s ional o entitat s im ilar, pugui relacionar-s e m itjançant s erveis web am b la plataform a tributària

Registre de transmissions

Bas e de dades d'ordenances m unicipals dels ens delegants

5.2.1 / 25
5.2.1.3

5.2.1.7 / 29

5.2.1.9 / 17

5.2.1.9 / 16

5.2.1.9 / 15

5.2.1.9 / 14

Inform ació periòdica per m itjà d'accés des atès al regis tre de vehicles de la DGT conform e s 'ha tram ès vehicle am b deute en executiva

Em is s ió autom àtica im puls ada per l'us uari d'una com parativa de vehicles actius en la bas e de dades de cada ens delegant am b el fitxer s em es tral DGT

Control i correcció s i s 'es cau que l'autoliquidació pres entada coincideix am b la tarifa aprovada en la OF per a aquell exercici s egons la potència i clas s e de vehicle

Dis pos ar de s is tem es de control s obre la incorporació de noves tarifes aprovades i/o m odificades pels Ajuntam entes conform e aques tes tarifes no s uperen una determ inada lim itació

Llis tat de la relació de vehicles que s 'incorporen per prim era vegada al padró.

Em is s ió autom àtica (abans de l'em is s ió de cada padró) de la relació de fitxer carregats a l'aplicació que afecten a l'exercici i a l'entitat

Control/Regis tre de la càrrega m ens ual del fitxer de m ovim ents (MOVE) de la DGT i la s eva execució

Gestió de l'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

5.2.1.7 / 30

5.2.1.9 / 18

Recaptació

Subm inis tram ent d'aplicació m òbil o app que perm eti enregis trar en el s is tem a les lectures del període per part de l'agent i definir rutes de captació de lectures

Gestió de la taxa de l'aigua

Pos s bilitat de llis tar anualm ent referències cadas trals liquidades o autoliquidades com parant am b el s ubjecte pas s iu de l'IBI i de la taxa de recollida de res idus /es com braries

Gestió de l’Impost sobre l’increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

5.2.1.9 / 19

Pos s ibilitat de portar control expedients iniciat i no finalitzats a data d'extracció

Pos s iblitat de realitzar m itjançant tram itació electrònica la com unicació del com pte corrent en què procedir a realitzar la devolució d'ingres s os

Sis tem a perm et generar fitxer per a ens delegant inform ant del crèdit reconegut per tal que inform i s i té deute en executiva no tras pas s at o delegat que vulgui com pens ar

Devolucions d'ingressos

5.2.2.4 / 17

Pos s ibilitat de relacionar en s uport MS Excel els expedients pendents , arxivats , finalitzats a una data concreta

El s is tem a inform a s i exis teixen altres recurs os pendents de res oldre en el m om ent de res oldre un recurs .

Recursos i revisió en via administrativa

5.2.2.4 / 18

Pos s ibilitat de clas s ificació dels recurs os per tipus d'ingrés recorregut i/o per ens titular del crèdit reconegut
Pos s ibilitat de fer tractam ent diferenciat o es pecial de grans deutors

Recaptació executiva. Característiques generals
Tras pas s ar deute a l'AEAT s egons es pecificacions definides al conveni AEAT/FEMP per a les adm inis tracions locals

5.2.2.7 / 12

Localització ràpida i àgil de dedutors d'àm bit nacional am b res ultat negatiu d'em bargam ent de com ptes corrents

5.2.2.7 / 13

Pos s ibilitat de llis tar en tot m om ent el deute exis tent en executiva de cada ens delegant idependentm ent que l'expedient executiu contingui deute de diferents entitats

Pos s ibilitat de perm etre la param etrització d'actuacions noves dins del procedim ent de cons trenyim ent

Pos s ibilitat de no em is s ió de la provis ió de cons trenyim ent s i cons ta pendent de res olució un recurs

Procediment de constrenyiment

5.2.2.11.1 / 15

5.2.2.11.1
5.2.2.11.1 / 16

5.2.2.11.2 / 25

Detectar en el m om ent de propos ar el crèdit incobrable o del deutor fallit s i exis teix deuteno acum ulat

Gestio de fallits i crèdits incobrables

Crear expedients de s ubhas tes en els term es regulats en l'article 97 del RGR

Embargament de béns

5.2.2.11.2 / 26

Controls per a no declarar crèdit incobrable o fallit expedients de deutors am b deute periòdic

Solució m òbil integrada am b el s is tem a de s ignatura biom ètrica

Gestió del procediment d'inspecció - inici i instrucció

Inspecció tributària

Inspecció i Sancions Tributàries

5.2.2.11.6 / 7

Pos s ibilitat que, un cop s ignada acta de conform itat, el s is tem a perm eti generar autom àticam ent l'edició de docum ents per a l'aprovació interna de la liquidació

Pos s ibilitat de perm etre que la conform itat expres s a quedi regis trada en la pròpia acta (art. 156.2 LGT)

Pos s ibilitat de m anifes tar conform itat expres s a a la propos ta de regularització i de liquidació en com pareixença en s eu electrònica

Gestió del procediment d'inspecció -resolució tàcita i expressa

5.2.3.3.2 / 3

5.2.3.3.3 / 6

Solució en m obilitat integrada am b SIGTR que perm eti a la ins pecció en m obilitat tant per accedir a la inform ació com enregis trar les s eves actuacions

Contes tació als requerim ents d'inform ació com a tràm it diferenciat en el catàleg de tràm its de la s eu electrònica.

Elaboració/Ges tió dels plans d'ins pecció.

Ges tió dels expedients electrònics de les actuacions d'obtenció d'inform ació per part de la ins pecció

Actuacions d’obtenció d’informació amb transcendència tributària

5.2.3.3.2 / 4

5.2.3.3.3 / 7

5.2.3.3.3

5.2.3.3.3 / 8

Integració CTI del s is tem a d'atenció integral al ciutadà

Integració am b l'arxiu electrònic de Diputació de Girona (ODILO - TID)

INTEROPERABILITAT I INTEGRACIONS

Integració del ges tor d'expedients am b el llibre de res olucions de l'Organis m e (Firm adoc-Aytos )

Integracions amb altres programaris o plataformes de tercers i propis de l'Organisme

Cons ulta de s aldos bancaris autom atitzada

Gestió de saldos pendents d'aplicar

Tresoreria

5.2.3.3.3 / 9
5.2.5
5.2.5.4

6 / 31

6

6 / 32

T ermini previst de lliurament de la func ionalit at dins la Fase I d’Implant ac ió del SIGT R.

Abast del desenvolupament Post erior al qual el lic it ador es c ompromet a dur a t erme per assolir el grau de DGP assenyalat : c al desc riure’n l’abast .

DN
DGA (%)

ABAST-A (Descripció)

En el moment de la Licitació

DGP (%)

ABAST-P (Descripció)

En el moment de la Implantació (Fase 1 de l'Execució)

GRAU DE DESENVOLUPAMENT DEL REQUERIMENT NO OBLIGATORI AL QUAL ES COMPROMET EL LICITADOR: *

Grau de Desenvolupament Post erior de la func ionalit at (%) al qual el lic it ador es c ompromet a assolir durant la Fase d’Implant ac ió de l’Exec uc ió (Fase I): c al assenyalar- ne el perc ent at ge.

Abast del desenvolupament Ac t ual quan el grau de desenvolupament ac t ual (DGA) no és del 100%: c al desc riure l’abast de desenvolupament de la func ionalit at .

Grau de Desenvolupament Ac t ual de la func ionalit at (%), quan es t robi desenvolupada t ot al o parc ialment en el moment de la lic it ac ió: c al assenyalar- ne el perc ent at ge.

No Disponibilit at , s’ha d’assenyalar en el c as que el lic it ador no t ingui desenvolupada la func ionalit at en el moment de la lic it ac ió,

Migració de plantilles MS Word de l'Organis m e

Pla d'instal·lació i migració

PLA DE PROJECTE

6 / 33

6

5.2.5.4 / 6

3
3.2.2

t ot al ni parc ialment .

5.2.3.3.2 / 5

5.2.3.3.2

5.2.3.3.1 / 18

5.2.3.3.1

5.2.3.3

5.2.3

5.2.2.11.6 / 8

5.2.2.11.6

5.2.2.11.3 / 24

5.2.2.11.3

5.2.2.11.2 / 27

5.2.2.11.2

5.2.2.11.1 / 17

5.2.2.7 / 14

5.2.2.7

5.2.2.4 / 19

5.2.2.4

5.2.2

5.2.1.14 / 17

5.2.1.14

5.2.1.10 / 29

5.2.1.10

5.2.1.9 / 20

5.2.1.9

5.2.1.7 / 31

5.2.1.7

5.2.1.6 / 8

5.2.1.6

5.2.1.3 / 8

5.2.1 / 26

5.2.1

5.1.2.13 / 13

5.1.2.13

5.1.2.11 / 17

5.1.2.11

5.1.2.10.1 / 22

5.1.2.10.1

5.1.2.2 / 13

5.1.2

5

4.4.5 / 7

4.4.5

4.4.4 / 4

4.4.4

4.4.1 / 35

4.4.1

4.4

Apartat PPT / Requeriment

TERMINI LLIURAMENT

_El licitador NOMÉS pot oferir la millora del requeriment no obligatori en fase d'implantació només en el sup òsit que abans hagi ofert i tingui disponible una solució parcial d'aquest mateix requeriment en fase de licitació. En cas que ofereixi el desenvolupament parcial o total en fase d'implantació sense oferir parcialment una solució en fase de licitació, aquest requeriment no serà valorat.

Apartat
Memòria
Tècnica

2.2

2.3

2.4

2.5

3.2.2 / 1

* LLEGENDA:
DN:
DGA:
ABAST-A:
DGP:
ABAST-P:
TERMINI DE LLIURAMENT:
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Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió, recaptació i inspecció tributària, així
com els serveis d’implantació i posada en marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475

Compliment dels requeriments obligatoris no disponibles

ANNEX NÚM. 9
Contractació d'una nova aplicació informàtica per a la gestió, recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en marxa per a la seva explotació per XALOC (Exp. núm. 2022/475)

Apartat PPT

Funcionalitat

Termini lliurament (dins Fase
Implantació)

Abast desenvolupament actual (dins Fase Licitació)

Requisits funcionals d'obligat compliment (d'acord amb el PPT), que no estan disponibles en el moment de la licitació. En aquests casos cal que, obligatoriament, el licitador es comprometi al seu desenvolupament, integracions i implantacions, i indiqui en quins
terminis es lliurarà i implantarà (sempre abans de la finalització del termini d'implantació, Fase I de l'Execució)
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ANNEX núm. 11. Desglossament del Pressupost base de licitació
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en marxa per
a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
L’article 100.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
estableix que, en aquells contractes en els quals el cost dels salaris de les persones empleades per
a la seva execució formi part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de
forma desglossada els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència, és a dir,
el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació (articles 101.2 i 102.3, en relació amb el 100.2 LCSP).
Amb tot, cal tenir en compte que es tracta d’una obligació legal de mínims, és a dir, que els salaris
dels treballadors no poden ser inferiors als que estiguin fixat per a cada categoria professional en el
conveni d’aplicació, i que el que realment és imprescindible és que el pressupost base de licitació
tingui en compte els preus de mercat.
A continuació es realitza el desglossament dels costos salarials corresponents al Servei
d’implantació i al Servei de post-producció, que dins del conjunt de despeses que conformen el
preu d’aquest contracte són els conceptes susceptibles de desglossament, d’acord amb l’obligació
legal esmentada.
Una vegada consultat el registre de convenis i acords col·lectius (REGCON) en la web oficial del
Ministeri de Treball i Economia Social, s’ha determinat que no existeix cap conveni col·lectiu laboral
en el sector de l’enginyeria informàtica. Tot i així, tenint en compte les característiques dels
recursos humans que han de conformar l’equip per dur a terme les prestacions objecte del
contracte, es considera que podria resultar d’aplicació, en constituir un àmbit sectorial afí, el XVII
Conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública (BOE
de 6 de març de 2018).
Quant a la distribució de costos desagregat per gènere i categoria professional, segons la Resolució
de 22 de febrer de 2018, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica el XVII
conveni col·lectiu estatal esmentat, no estableix cap distinció, per la qual cosa, no es contempla el
desglossament per raó de gènere.
Pel que fa referència als costos distribuïts per categoria professional, i a efectes del que disposa
l’article 308.3 LCSP, és necessari realitzar una diferenciació clara entre els preu o salaris de mercat
dels perfils professionals i els salaris fixats pels convenis col·lectius, ja que en el sector de les
noves tecnologies i de les empreses informàtiques els salaris reals de mercat es situen molt per
sobre dels preus del conveni. Per aquesta raó, i per tal de donar compliment al que estipula l’article
100.2, tot tenint en compte que és un contracte on concorre una activitat intensiva en ma d’obra
directa i que la naturalesa de la prestació és de caràcter intel·lectual (DA 41ª LCSP), s’ha pres com
a referència l’informe “La relación calidad-precio en el sector TI y consultoria, al amparo de la Ley
9/17 de Contratos del Sector Público”, elaborat el desembre de 2018 per l’Asociación Española de
Empresas de Consultoría (AEC) i consultable en l’apartat de publicacions de la seva web
(www.consultoras.org). Aquest informe parteix del conveni anteriorment esmentat, per tal de
determinar uns preus/hora adequats per a les licitacions en el sector de les noves tecnologies. En
l’apartat 3.1 s’hi realitza una exposició de les qüestions que cal tenir en compte a l’hora d’establir
el preu de mercat per als diferents perfils que poden intervenir en un projecte relacionat amb la
consultoria i l’enginyeria informàtica: l’anàlisi detallat de perfils i salaris descrits en diferents
estudis, la necessària distinció entre el preu de mercat i el preu d’adjudicació d’un contracte,
l’esmentada diferència entre preus de mercat i preu de conveni, i el fet que els salaris dins d’aquest
sector es mouen dins d’una àmplia banda, entre d’altres. A partir de totes aquestes variables,
l’informe estableix els preus unitaris per hora per als diferents perfils laborals que són susceptibles
d’ésser utilitzats en una licitació de serveis informàtics en què intervinguin despeses associades a
personal.
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Per tant, XALOC pren com a referència aquest informe de l’AEC per al càlcul del pressupost base de
licitació. Els elements a partir dels quals l’organisme ha calculat el cost d’aquests conceptes són els
següents:





Els preus/hora per perfil laboral assenyalats per l’informe de l’AEC (salari brut mig)
L’IPC acumulat entre la data d’emissió de l’informe i la data actual (des/18 a jul/22:
+13%), a efecte de la seva actualització
Assimilació de la denominació dels perfils que fa servir l’AEC a la nomenclatura dels perfils
que requereix XALOC per a la contractació de referència
1.700 hores laborables anuals

Una vegada obtingut el preu/hora brut per a cadascuna de les categories professionals, se’ls
ha d’aplicar el cost de la seguretat social amb càrrec a l’empresa, els costos indirectes i el
benefici industrial. A aquest efecte, s’ha utilitzat l’aplicació corresponent al càlcul del
pressupost de base de licitació de l’espai iPlecs de la Diputació de Girona, la qual té en compte
el conveni col·lectiu sectorial de referència i l’anàlisi del sector de les empreses objecte del
contracte, d’acord amb codi CNAE corresponent (J62 Programació, consultoria i altres
activitats relacionades amb la informàtica), que tenen el domicili fiscal a Catalunya i prenent
com a referència els darrers comptes anuals publicats al registre mercantil corresponent.
A continuació, s’hi desglossa el pressupost base de licitació per a cadascuna de les categories
professionals que han de constituir l’equip de treball mínim desenvolupador els serveis
d’implantació i postproducció objecte de contracte:

_Cap de projectes:
CÀLCUL DE LA MÀ D'OBRA DIRECTA I DEL PBL
Categoria professional

% Seg.Social

Cap de projectes

Cost unitari
AMB Seg.
Social

33,00%

Cost unitari
SENSE Seg.
Social

50,83

38,22

Total
Percentatge de la MOD sobre el
total del cost de mà d'obra

Núm. hores

Import de
la MOD

1,00

50,83

1,00

50,83

Pressupost Base
de Licitació

83,00

Factor
correcció 6%

83,00

90,00%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import

Costos directes

63,40

76,39%

Costos indirectes

12,93

15,58%

Benefici industrial

6,66

8,03%

Total

83,00

100,00%

IVA

17,43

Total IVA inclòs

Percentatge

100,43

_Consultor/Implantador
CÀLCUL DE LA MÀ D'OBRA DIRECTA I DEL PBL
Categoria professional

% Seg.Social

Consultor/implantador

33,00%

Total
Percentatge de la MOD sobre el
total del cost de mà d'obra

90,00%

Cost unitari
AMB Seg.
Social
35,36

Cost unitari
SENSE Seg.
Social
26,59

Núm. hores

Import de
la MOD

1,00

35,36

1,00

35,36

Pressupost Base
de Licitació

57,74

Factor
correcció 6%

57,74
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import

Costos directes

44,11

76,39%

Costos indirectes

9,00

15,58%

Benefici industrial

4,63

8,03%

Total

57,74

100,00%

IVA

12,13

Total IVA inclòs

69,87

Percentatge

_Analista funcional:
CÀLCUL DE LA MÀ D'OBRA DIRECTA I DEL PBL
Categoria professional

% Seg.Social

Analista

33,00%

Cost unitari
AMB Seg.
Social

Cost unitari
SENSE Seg.
Social

35,36

26,59

Total
Percentatge de la MOD sobre el
total del cost de mà d'obra

Núm. hores

Import de
la MOD

1,00

35,36

1,00

35,36

Pressupost Base
de Licitació

57,74

Factor
correcció 6%

57,74

90,00%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import

Costos directes

44,11

76,39%

Costos indirectes

9,00

15,58%

Benefici industrial

4,63

8,03%

Total

57,74

100,00%

IVA

12,13

Total IVA inclòs

69,87

Percentatge

_Formador:
CÀLCUL DE LA MÀ D'OBRA DIRECTA I DEL PBL
Categoria professional

% Seg.Social

FORMADOR

33,00%

Total
Percentatge de la MOD sobre el
total del cost de mà d'obra

Cost unitari
AMB Seg.
Social
23,87

Cost unitari
SENSE Seg.
Social
17,95

Núm. hores

Import de
la MOD

1,00

23,87

1,00

23,87

Pressupost Base
de Licitació

38,98

Factor
correcció 6%

38,98

90,00%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import

Costos directes

29,78

76,39%

Costos indirectes

6,07

15,58%

Benefici industrial

3,13

8,03%

Total

38,98

100,00%

IVA

8,19

Total IVA inclòs

47,16

Percentatge
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_Tècnic de suport:
CÀLCUL DE LA MÀ D'OBRA DIRECTA I DEL PBL

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 478504 JVWTE-D8GWZ-8B5ZC 974FC9A469E43BA8D5ED4029F29E572D91CFF384) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

Categoria professional

Cost unitari
AMB Seg.
Social

% Seg.Social

Tècnic de suport

33,00%

Cost unitari
SENSE Seg.
Social

23,87

Núm. hores

17,95

Total
Percentatge de la MOD sobre el
total del cost de mà d'obra

Import de
la MOD

1,00

23,87

1,00

23,87

Pressupost Base
de Licitació

Factor
correcció 6%

38,98

38,98

90,00%

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import

Costos directes

29,78

76,39%

Costos indirectes

6,07

15,58%

Benefici industrial

3,13

8,03%

Total

38,98

100,00%

IVA

8,19

Total IVA inclòs

Percentatge

47,16

Una vegada determinats els preus/hora de cadascun dels perfils professionals que executaran el
contracte, és possible calcular el pressupost base de licitació de cada servei a partir del nombre
d’hores estimades necessàries per a la seva l’execució, en funció de cada categoria professional:
_Pressupost base de licitació del Servei d’implantació:
Categoria professional

Hores estimades

Preu/hora (s/IVA)

Cost Total (s/IVA)

Cap de projectes

1.959,10

83,00

162.605,30

Consultor/Implantador

3.919,00

57,74

226.283,06

Analista funcional

2.939,00

57,74

169.697,86

Formador

3.919,00

38,98

152.762,62

Tècnic suport

6.860,00

38,98

267.402,80
978.751,64

Total:

Als efectes de l’article 100.2 de la LCSP, aquest pressupost base de licitació pot desglossar-se de la
següent manera:
Concepte

Import

Percentatge

Costos directes

747.668,37

76,39%

Costos indirectes

152.489,51

15,58%

Benefici industrial
Total (s/IVA)
IVA (21%)
Total:

78.593,76

8,03%

978.751,64

100,00%

205.537,84

-

1.184.289,48

-

_Pressupost base de licitació del Servei de postproducció:
Categoria professional
Consultor/Implantador

Hores estimades
7.200,00

Preu/hora (s/IVA)
57,74
Total:

Cost Total (s/IVA)
415.728,00
415.728,00
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Concepte
Costos directes

Import

Percentatge

317.574,62

76,39%

Costos indirectes

64.770,42

15,58%

Benefici industrial

33.382,96

8,03%

415.728,00

100,00%

Total (s/IVA)
IVA (21%)
Total:

87.302,88

-

503.030,88

-
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ADVERTIMENT:
_Aquest annex només serà requerit al licitador proposat com adjudicatari
_Aquest annex s’ha de presentar en format pdf
_Aquest annex s’ha de signar digitalment
ANNEX núm. 12. Model de Declaració responsable relativa a l’allotjament de
dades
Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió,
recaptació i inspecció tributària, així com els serveis d’implantació i posada en marxa per
a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
(Compliment art. 122.2 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic)
El
senyor/a
________________________________________________________________,
amb
DNI núm. _________________, en nom propi/ en nom i representació de l’empresa
_______________________________________________________________________
__,
amb
CIF
______________,
amb
domicili
a
_______________________________________,
carrer
____________________________________________________________________,
núm.
________________,
de
la
qual
actua
en
qualitat
de
_____________________________________________________________
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons
escriptura
pública
atorgada
davant
el
Notari
de
__________________________________________________,
senyor
_______________________________________________________________, en data
___________________ i número de protocol ____________________________,
declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte de referència,
DECLARO
PRIMER. Que el/s servidor/s on figuraran les dades personals responsabilitat de XALOC
– Xarxa Local de Municipis Gironins, que tractaré en qualitat d’encarregat del tractament
per prestar els serveis objecte del contracte:
 Estaran ubicats a _________________________________________________


Els
serveis
associats
als
servidors
es
prestaran
des
de
________________________________________________________________
SEGON. Que en relació als servidors on figuraran les dades:
☐ NO té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats als servidors.
☐ Subcontractarà el/s servidor/s i/o serveis associats als servidors, per la qual cosa
informa de:
-

Nom i dades fiscals del subcontractista: __________________________

-

Perfil empresarial del subcontractista: ___________________________

-

Condicions
de
solvència
professional
o
tècnica
del
subcontractista:
___________________________________________________________
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 478504 JVWTE-D8GWZ-8B5ZC 974FC9A469E43BA8D5ED4029F29E572D91CFF384) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificadorXaloc

QUART. Que em comprometo a aportar els documents que demostrin la veracitat
d’aquesta declaració responsable, si així se’m requerís.
I
en
deixo
constància
signant
la
present
declaració
a
___________________________________________________ [lloc] en la data de la
signatura electrònica.
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ANNEX núm. 13. Penalitats específiques relacionades amb els Acords de Nivell de Servei (ANS)

ANS-2

ANS-1

Disponibilitat mensual global del
sistema SIGTR en l'entorn de
producció i horari normal.

Terminis posada en funcionament
Fase I.2 d'implantació

Terminis posada en funcionament
Fase I.1 d'implantació

ANS

ANS-3

CODI

Temps en el que estan operatius i amb suficients
recursos tots els serveis qualificats com a
serveis crítics 7/24 en horari 7/24.

VALOR

<= 12
mesos

<= 3
mesos

>=99,85%

PENALITZACIÓ

per a cada setmana de desviació:
penalització de 1.500€ fins un màxim 12
mesos, passats els quals, serà motiu de
resolució del contracte.
per a cada setmana de desviació:
penalització de 600€ fins un màxim 9
mesos, passats els quals, serà motiu de
resolució del contracte.

entre 99,00% i 99,84%: penalització
del 5% de la facturació mensual del
servei Cloud i del manteniment del
SIGTR.
menor a 99,00%: penalització del 10%
de la facturació mensual del servei Cloud
i del manteniment del SIGTR.

entre 99,00% i 99,84%: penalització
Temps en el que es estan operatius i amb
del 5% de la facturació mensual del
suficients recursos tots els elements que
servei Cloud i del manteniment del
composen el sistema, incloent la infraestructura
SIGTR.
(maquinari, dades i programari) per a la seva
funcionalitat adequada en l'entorn de producció i >=99,85%
horari normal.
menor a 99,00%: penalització del 10%
de la facturació mensual del servei Cloud
Fòrmula:
((Temps_Total_Hnormal
i del manteniment del SIGTR.
Temps_no_disponible) / Temps_Total_HNormal)
* 100
Temps en el que es estan operatius i amb
suficients recursos tots els elements que
98,00%
composen el sistema, incloent la infraestructura
mínim (no
(maquinari, dades i programari) per a la seva
menor a 98,00%: penalització del 5%
inclou el
funcionalitat adequada en l'entorn de producció i
de la facturació mensual del servei Cloud
temps
horari estès.
i del manteniment del SIGTR
d'inactivitat
Fòrmula:
((Temps_Total_HEstès
programat)
Temps_no_disponible) / Temps_Total_HEstès) *
100

Termini màxim per a la posada en funcionament
de tot el sistema a excepció del sistema
d’indicadors, quadres de comandament i
analítica de dades.
Termini màxim per a la posada en funcionament
de tot el sistema d’indicadors, quadres de
comandament i analítica de dades un cop
finalitzada la Fase I.1

DESCRIPCIÓ ANS

Objecte del contracte: contractació d’una nova aplicació informàtica per a la gestió, recaptació i inspecció tributària, així com els serveis
d’implantació i posada en marxa per a la seva explotació per XALOC
Núm. d’expedient de contractació: 2022/475
GRUP

IMPLANTACIÓ

DISPONIBILITAT
DEL SERVEI

Disponibilitat mensual global del
sistema SIGTR en l'entorn de
producció i horari estès.

Disponibilitat mensual global dels
serveis crítics 7/24 en l’entorn de
producció i horari 7/24.

ANS-4

ANS-5

Fòrmula:
((Temps_Total_H7/24
Temps_no_disponible) / Temps_Total_H7/24) *
100
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GESTIÓ
D'INCIDÈNCIES

GESTIÓ DE
CONTINUÏTAT

ANS-9

ANS-8

ANS-7

RTO del SIGTR

Temps mitjà mensual de resposta
incidències Lleu

Temps mitjà mensual de resposta
incidències Greu

Temps de resolució incidència Molt
Greu

Disponibilitat mensual global del
sistema SIGTR en l'entorn de
preproducció i horari normal.

Temps objectiu màxim de recuperació de dades

Temps de recuperació objectiu o indisponibilitat
admissible del SIGTR (RTO - Recovery Time
Objective)
Fòrmula: Instant_temps_recupera_SIGTR Instant_temps_produeix_desastre

Mitjana dels temps de resposta de totes les
incidències de tipus Lleu del mes

Mitjana dels temps de resposta de totes les
incidències de tipus Greu del mes

Temps de resolució indicència de tipus Molt Greu

Temps en el que es estan operatius i amb
suficients recursos tots els elements que
composen el sistema, incloent la infraestructura
(maquinari, dades i programari) per a la seva
funcionalitat
adequada
en
l'entorn
de
preproducció i horari normal.
Fòrmula:
((Temps_Total_HNormal
Temps_no_disponible) / Temps_Total_HNormal)
* 100

0

<= 12
hores

<= 5 dies
laborables

<= 3 dies
laborables

<= 2 dies
hàbils

>=85,00%

ANS-6

ANS-10

RPO del SIGTR

ANS-11

menor a 85,00%: penalització del 2%
de la facturació mensual del servei Cloud
i del manteniment del SIGTR

més de 2 dies hàbils: 100€ per dia
hàbil.
a partir de 10 dies hàbils: 200€ per dia
hàbil.
més de 3 dies hàbils: penalització del
5% de la facturació mensual del servei de
manteniment.
més de 5 dies hàbils: penalització del
5% de la facturació mensual del servei de
manteniment.
més de 12 hores: penalització del 15%
de la facturació trimestral del servei
Cloud i del manteniment del SIGTR

hasta 0,5h: penalització del 5% de la
facturació trimestral del servei Cloud i del
manteniment del SIGTR
entre 0,5h i 2h: penalització del 8% de
la facturació trimestral del servei Cloud i
del manteniment del SIGTR.
més de 2h: penalització del 10% de la
facturació trimestral del servei Cloud i del
manteniment del SIGTR.
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ANNEX núm. 14. Circuit de contractació menor per a la millora funcional
“Implantació procediment de contractació menor”
Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 € quan
es tracti de contractes d’obres, els contractes de valor estimat inferior a 15.000 € quan
es tractin de contractes de subministrament o de serveis. També podrà efectuar-se la
contractació d’acord amb les normes establertes pel contracte menor en els contractes
privats de valor estimat inferior a 15.000 €, excepte els contractes privats de subscripció
a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport i el contracte privat
d’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, quan, en ambdós
casos, el seu valor estimat no superi el llindar dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Marc normatiu





Articles 29.8, 63.4, 118 i 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Article 18.j) dels Estatuts de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis (XALOC)
de la Diputació de Girona
Instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona

Models de documents i circuits de signatura associats













Informe de necessitat i proposta de contractació:
1. Usuari creador: revisió
2. Cap de servei: signatura electrònica
3. Gerència: signatura electrònica
Declaració responsable del contractista
Declaració de compliment del proveïdor en matèria de protecció de dades
Informe jurídic de la secretaria
1. Secretari: signatura electrònica
Document comptable AD
1. Cap de servei: signatura electrònica
2. Gerent: signatura electrònica
3. Interventora: signatura electrònica
Resolució d’aprovació de contractació i de despesa:
1. Usuari creador: revisió
2. Gerència: signatura electrònica
Document de tractament de dades:
1. Usuari creador: revisió
2. Representant empresa contractista: signatura electrònica
3. President: signatura electrònica
Document de tancament:
1. Usuari creador: revisió
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2. Cap de servei: signatura electrònica
Document comptable O
1. Cap de servei: signatura electrònica
2. Gerent: signatura electrònica
3. Interventora: signatura electrònica

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

Examinat el present plec, s’informa
favorablement

SIGNAT
21/09/2022 13:26

