PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES
REGULADORES DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
PER
EXCLUSIVITAT,
TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA,
PER
A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE
MANTENIMENT DEL PROGRAMARI CORPORATIU DE LA POLICIA
LOCAL “DRAG”
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte de serveis té per objecte el lloguer d’ús i manteniment
del programari corporatiu de la Policia Local de Lloret de Mar anomenat
DRAG i DRAGonline i que consta dels següents mòduls:
1. Seguretat Ciutadana
1.1 Novetats *
1.1.1 Actuacions *
1.1.2 Planificacions *
1.2 TeleAlarmes
1.3 Persones *
1.4 Entitats *
1.5 Vehicles *
1.6 Guia de carrers *
1.7 DRAGPoint *
1.8 Gestió de dades relacionades *
2. Trànsit
2.1 Accidents
2.2 Denúncies de vehicles i dipòsit *
2.3 Grua *
2.4 Talls i ocupacions de via pública
2.5 Vehicles abandonats
3. Judicial
3.1 Llibre d’atestats
3.2 Citacions judicials
3.2.1 Citacions a particulars
3.2.2 Citacions a agents
4. Recursos Humans
4.1 Personal *
4.2 Control de Presència
4.2.1 Llicències i absències
4.2.2 Treballs extraordinaris
4.3 Quadrant de servei
4.3.1 Confecció
4.3.2 Canvis
4.4 Plusos

5. Policia Administrativa
5.1 Expedients Ordenances
5.2 Guals
5.3 Tinença d’animals
6. Serveis Generals
6.1 Agenda
6.2 Comptabilitat
6.3 Objectes trobats
7. Recursos Materials
7.1 Armes
7.2 Vestuari
8. Documentació
8.1 Registre de documents
8.2 Gestor de continguts
8.3 Taulell informatiu *
9. Eines Administrador
9.1 Configuració menús desplegables *
9.2 Perfils usuaris *
9.3 Control d’accessos usuaris
* Disponibles en la versió DRAGOnline
El contracte de serveis abans esmentat es regeix per aquest plec de
clàusules administratives i particulars, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant RD Legislatiu 3/2011), i la resta de normativa
aplicable. Així mateix aquest contracte es tramita d’acord amb allò que
preveu 170 d) del RD Legislatiu 3/2011, que preveu l’adjudicació de
contractes per procediment negociat quan “per raons tècniques o artístiques
o per motius relacionats amb els drets d’exclusiva el contracte només es
pugui encomanar a un empresari determinat”.
2.- PREU
El preu del contracte és el de 8.177,40€/any (IVA a part). A pagar en
quotes mensuals de 681,45€ (IVA a part). S’assigna a la partida
pressupostària 18/ 1320 20301 del pressupost municipal la realització
d’aquesta despesa.
Aquest contracte té la consideració de contracte no subjecte a regulació
harmonitzada, per tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article
16 del RD Legislatiu 3/2011.

3.- PAGAMENT
El pagament es farà atenent a les disponibilitats de Tresoreria de
l’Ajuntament de Lloret de Mar i, s’aplicarà el previst en l’article 216 del RD
Legislatiu 3/2011 i els preceptes de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
D’acord amb el Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament mitjançant el que es regulen les obligacions de
facturació, las factures hauran d’expedir-se abans del dia 16 del mes
següent en el que s’hagi realitzat el servei. Així mateix, les factures hauran
de remetre’s a l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes, a comptar des
de la data de l’expedició.
D’acord amb la Disposició Addicional 33 del RDL 3/2011, s’informa que les
factures s’hauran de dirigir a l’Ajuntament de Lloret de Mar (NIF
P1710200E), Plaça de la Vila 1, 17310 Lloret de Mar. Així mateix, s’informa
també que l’òrgan administratiu amb competència de comptabilitat pública
és la secció municipal de Comptabilitat i que l’òrgan de contractació és la
Junta de Govern Local.
4.- DURADA
El contracte tindrà una durada de 2 anys , a comptar des de la data de la
seva signatura. Si ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà
prorrogar de forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació,
per anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més,
d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011.
5.- GARANTIA DEFINITIVA
La garantia definitiva que ha de constituir l’adjudicatari és equivalent al 5%
de l'import d'adjudicació. No es podrà constituir la garantia mitjançant
retenció en el preu.
La regulació de la garantia esmentada s'ajustarà a allò establert als articles
95 a 102 del RD Legislatiu 3/2011.
D’acord amb allò previst en l’article 95.2 del RD Legislatiu 3/2011, en casos
especials, l’òrgan de contractació podrà exigir una garantia complementària
del 5% de l’import d’adjudicació. Es consideraran casos especials aquells
contractes en els que, donat el risc que assumeix l’òrgan de contractació
per la seva especial naturalesa, règim de pagaments, o condicions del
compliment del contracte, resulti aconsellable incrementar la garantia
definitiva.

6.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L'adjudicatari està obligat a desenvolupar les obligacions objecte del servei
establertes en els plecs de clàusules corresponents.
L’adjudicatari ha de disposar del personal necessari i idoni per a la prestació
dels serveis contractats, essent l’únic responsable del mateix, i per tant, de
la seva exclusiva competència llur modificació, substitució o alteració
segons les necessitats. L’empresa adjudicatària complirà tota la normativa
legalment establerta referent al personal que aportarà al servei.
Cal que l’empresa acrediti les titulacions pertinents de tots els seus
treballadors.
D’acord amb allò establert a l’art. 214 del RD Legislatiu 3/2011, serà
obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es
causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte.
7.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
En el mateix acord d’aprovació d’aquest conjunt de clàusules, es requerirà a
l’adjudicatari per tal què, en el termini màxim de 10 dies hàbils, presenti la
següent documentació:
1. Còpia de l’escriptura de constitució de la societat (si és persona
jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament inscrita en el
Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la representació que
exerceix la persona que signarà el contracte, així com còpia
autenticada del DNI d’aquest representant.
2. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions
de contractar previstes a l’article 60 del RD Legislatiu 3/2011.
3. Declaració responsable de no incórrer en cap de les condicions
especials d’incompatibilitat per contractar previstes a l’article 56 del
RD Legislatiu 3/2011.
4. Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
seves Obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Justificant d’haver efectuat l’ingrés a la Tresoreria municipal de la
garantia definitiva del contracte per import de 817,74 €.
6. Pòlissa o assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles
danys i perjudicis amb un límit mínim per sinistre de 300.000 € i un
sublímit mínim per víctima de 75.000 €.
Un cop presentada tota la documentació, l’òrgan de contractació procedirà a
l’adjudicació del contracte.
8.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE I DESISTIMENT
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ
PER
PART
DE
L’ADMINISTRACIÓ

La renúncia a la celebració del contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació per part de l’Administració, només podrà realitzar-se en els
supòsits i de la forma en que es preveu a l’article 155 del RD Legislatiu
3/2011.
9.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop presentada la documentació, el contracte s’adjudicarà dins dels 5
dies hàbils següents a la recepció de la mateixa.
10.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Els contractes que celebrin les Administracions públiques hauran de
formalitzar-se en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les
condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per a
accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec
les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document
en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels
termes de l’adjudicació.
La formalització del contracte s’haurà d’efectuar no més tard dels 15 dies
hàbils següents a la data de recepció de la notificació de l’adjudicació
d’acord amb allò previst en l’article 156.3 del RD Legislatiu 3/2011.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el
contracte dins el termini a dalt esmentat, l’Administració podrà acordar la
incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional
que, en el seu cas s’hagués exigit.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia
formalització, excepte en els casos previstos en l’article 113 del RD
Legislatiu 3/2011.
11.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
D’acord amb allò que es preveu a l’article 52 del RD Legislatiu 3/2011, es
designa com a responsable del contracte al Inspector en Cap de la Policia
Local.
El responsable del contracte serà l’ interlocutor de l’Ajuntament amb
l’empresa adjudicatària i li correspondrà efectuar el seguiment del
contracte, havent de posar en coneixement de l’òrgan de contractació les
incidències que sorgeixin en la seva l’execució, els possibles incompliments
contractuals, les modificacions i eventuals pròrrogues, així com qualsevol
altra circumstància que es consideri rellevant.
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte a dalt
esmentades s’entendran sempre sens perjudici de les que corresponguin al

Director Facultatiu conforme allò previst al capítol I del títol II del llibre IV
del RD Legislatiu 3/2011.

12.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també de les
conseqüències que es dedueixin per a l’administració o per tercers de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte, tal com s’estableix als articles 214 i 305 del RD
Legislatiu 3/2011.
13.- PENALITATS
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes a continuació:
a) Per l’incompliment de les condicions d’execució: L’incompliment
de qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest Plec,
incloent les propostes o millores ofertes pel contractista, donarà lloc a
la imposició de les següents penalitats:
-

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l’import de
l’adjudicació del contracte, tret que, motivadament l’òrgan de
contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar fins un 5% o fins al màxim legal del
10%, respectivament.
La reiteració en l’incompliment es tindrà en compte per a
valorar la gravetat.

El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució
podrà verificar-se per l’òrgan de contractació en qualsevol moment
durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al temps de
la recepció o finalització del contracte.
b) Per compliment defectuós. S’imposaran penalitats per compliment
defectuós en els següents termes:
Com a regla general, la quantia de la penalitat serà d’un 1%
del pressupost del contracte, tret que, motivadament, l’òrgan
de contractació estimi que l’incompliment sigui greu o molt
greu, en aquest cas podrà arribar fins a un 5% o fins el màxim
legal del 10% respectivament. La reiteració en l’incompliment
es tindrà en compte per a valorar la gravetat.

-

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al
contractista de l’obligació que legalment li correspon en quant
a la reparació dels defectes.

c) Per demora.
Quan el contractista, per causes que li siguin
imputables, hagués incorregut en demora en el compliment dels terminis
parcials o del termini total establerts, s’aplicaran les penalitats previstes
a l’article 212 del RD Legislatiu 3/2011.
La imposició de penalitats la farà l’òrgan de contractació, prèvia audiència
del contractista per un termini de 10 dies hàbils.
Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o
sobre la garantia, d’acord amb l’article 212.8 del RD Legislatiu 3/2011.
14.- IMATGE, INFORMACIÓ I CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari s'obliga a guardar secret i mantenir en la més estricta
confidencialitat tota la informació a la que tingui accés en compliment
d'aquest contracte, i a subministrar-la únicament a personal autoritzat.
L’adjudicatari s'abstindrà d'efectuar cap tractament, ja es tracti de
reproducció, ús, conservació, etc., amb les dades subministrades per
l’Ajuntament o rebudes de tercers que intervinguin en els treballs per a
finalitats diferents de l'estricte compliment d'aquest contracte. Aquestes
dades no es podran facilitar a tercers.
Un cop acabats els treballs, l’adjudicatari s'obliga a lliurar a l’Ajuntament de
Lloret de Mar tots els arxius, documents i, en general, dades de què disposi
en virtut d'aquest contracte.
L’adjudicatari no podrà establir al lloc de realització dels treballs cap tipus
de rètols o cartells amb finalitats publicitàries de la seva empresa, sense el
consentiment previ de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
15.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb allò previst al Llibre primer, Títol V del RD Legislatiu 3/2011,
s’estableix en el present plec de condicions la possibilitat de dur a terme
una modificació del contracte en un percentatge màxim del 20 % del preu
del contracte.
Es podrà modificar el contracte per atendre a circumstàncies imprevistes en
el moment de l’inici de la licitació i que guardin estreta relació amb l’objecte
del contracte.
El contracte es podrà modificar, en més o en menys, d’acord amb el
percentatge a dalt esmentat, sense dret a indemnització al contractista, en
cas de disminució del seu objecte. L’acord de modificació l’adoptarà l’òrgan

de contractació, previ informe tècnic corresponent. Quan la modificació
s’incoï d’ofici per l’Ajuntament de Lloret de Mar, es donarà prèvia audiència
al contractista.
16.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
D’acord amb l’article 210 del RD Legislatiu 3/2011, dins dels límits i amb
subjecció als requisits i efectes assenyalats a la citada llei, l’òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa de interpretar els contractes
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
Modificar-los per raons de interès públic, i acordar la seva resolució i
determinar els efectes d’aquesta. Tot això, sens perjudici del compliment
dels tràmits i procediments previstos en l’esmentada llei.
17.- TRIBUNALS COMPETENTS
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les
qüestions i divergències que sorgeixin hauran de resoldre’s per la via
administrativa o per la jurisdicció contenciosa-administrativa.
18.- DRET SUPLETORI
En tot allò que no estigui previst en el present plec regirà el Decret Reial
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el reglament de la LCAP, la Llei 7/1985, de 2 d’Abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, Activitats i Serveis dels ens locals, i resta de normativa
aplicable en matèria de règim local i contractació administrativa.
Lloret de Mar, Març 2018

