ANUNCI
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de març de 2021, s’ha
aprovat inicialment la Instrucció sobre la contractació menor de l'Ajuntament, el
text de la qual es transcriu tot seguit i es sotmet a informació pública pel termini
d’un mes des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província, a efectes de fomentar la participació dels agents externs,
empreses, tercer sector i ciutadania mitjançant la presentació d'aportacions,
suggeriments i propostes de millora.
El Catllar a data de la signatura digital
“APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR DE
L’AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
La figura del contracte menor, introduïda a l’ordenament jurídic per la Llei
13/1995 de 18 de maig de contractes de les administracions públiques,
actualment es troba regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, i en concret al seu article 118.

La nova llei incrementa els documents a incorporar en els expedients de
contractació menor, amb a finalitat de garantir en la tramitació dels mateixos
que la contractació menor s’utilitzarà per atendre necessitats esporàdiques, no
previsibles i urgents per part de les diferents administracions públiques.
Així mateix, és d’aplicació la Resolució de 6 de març de 2019, de l’Oficina
Independent de Supervisió i Regulació de la Contractació (OIRESCON), per la
que es publica la Instrucció 1/2019, sobre contractes menors.
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Amb la finalitat de garantir l’eficiència dels recursos públics i la lluita contra la
corrupció i el frau s’exigeix expressament als òrgans de contractació adoptar
les mesures adients per lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció (art.
64.1). Al respecte, un dels procediments més tractats i analitzats tant per la
doctrina com pels diferents òrgans consultius i els tribunals ha estat la
contractació menor.
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Amb la finalitat de donar compliment als nous requisits per a la tramitació dels
expedients de contractació menor i alhora assegurar en connexió amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa i el principi d’integritat, ús
eficient dels fons públics, i fent ús de les facultats que la LCSP atorga a
l’administració local, es dicten aquestes instruccions en relació a la tramitació
dels contractes menors a l’ajuntament
La Instrucció s'estructura en un preàmbul, nou articles, una disposició final
relativa a l’entrada en vigor de la disposició i quatre annexes amb models de
documentació que ha de configurar l’expedient administratiu tramitat a l’efecte.
Fonaments jurídics:
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 exercici de la potestat d'autoorganització reconeguda als ens locals en els
articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i 8.1.a) del 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, i d'acord amb el
que preveu l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic i l'article 7 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respecte la
possibilitat de dictar instruccions i ordres de servei per a dirigir les activitats dels
òrgans administratius.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la
corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local i l'article 52 del 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,

Primer.- Aprovar inicialment la Instrucció sobre la contractació menor de
l'Ajuntament del Catllar com a instrument que estableix directrius,
criteris i pautes per a la incorporació de les polítiques socials,
ambientals i d'innovació en la contractació municipal i de les seves
empreses públiques, que s'annexa al present acord.
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Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
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Segon.- Establir un termini d’informació pública d’un mes, comptador a partir
de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província, a efectes de fomentar la participació dels agents
externs, empreses, tercer sector i ciutadania mitjançant la presentació
d'aportacions, suggeriments i propostes de millora.
L'esmentat anunci també serà publicat al tauler d'anuncis i a la pàgina
web de l'ajuntament.
Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap aportació, suggeriment, proposta
de millora durant el termini d'informació pública la Instrucció restarà
aprovada definitivament, sens perjudici que mentrestant es pugui
iniciar la seva implementació.
Quart.-

Contra el present acord, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

ANNEX:
INSTRUCCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR
La figura del contracte menor apareix regulada per primera vegada en la Llei
13/1995 de 18 de maig de contractes de les administracions públiques.
Actualment es troba ordenada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

La normativa interna ha transposat les Directives europees referides al propi
títol de la Llei i tant aquelles com aquesta han deixat clar que entre els objectius
comunitaris a assolir, pren gran força el de transparència.
Així, la Directiva 2014/23/UE estableix que la transparència es fonamental per
assegurar la integritat en la contractació pública: “la trazabilidad y transparencia
de la toma de decisiones en los procedimientos de contratación es fundamental
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En concret, als articles i disposicions següents: 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3,
131.4, 153, 154.5, 308.2, 310, 318, 321.2.a, 335.1, 346.3, Disposicions
addicionals tercera, novena, cinquanta-quatrena i Disposició final primera.
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para garantizar unos procedimientos adecuados, incluida la lucha eficaz contra
la corrupción y el fraude” (considerand 126).
La Directiva 2014/24/UE estableix que “La adjudicación de contratos públicos
por las autoridades de los Estados miembros o en su nombre ha de respetar
los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en
particular, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la
libre prestación de servicios, así como los principios que se derivan de estos,
tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo,
proporcionalidad y transparencia” (considerand 1).
L’exposició de motius de la Llei de Contractes diu que: “ Los objetivos que
inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr
una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de
conseguir una mejor relación calidad-precio”.

En quant a aquesta darrera esmena, s’introdueix un apartat 5 a l’article 118 de
la LCSP, que regula un règim especial i simplificat per a la tramitació de
l’expedient dels contractes menors de valor estimat igual o inferior als 5.000
euros, sempre que el seu pagament es verifiqui a través del sistema
d’avançament de caixa fixa o d’un altre de similar per efectuar pagaments
menors. En aquests casos, no cal incorporar a l’expedient l’informe de l’òrgan
de contractació justificatiu de la necessitat i de no haver-se alterat l’objecte per
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, estableix una sèrie d’obligacions de transparència i
publicitat de l’activitat contractual que afecten específicament la contractació
menor de totes les administracions públiques.
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La Llei de Contractes ha estat modificada en diverses ocasions. La més
significada pel que fa a la contractació menor és la operada mitjançant el Reial
decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a
l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit
de la contractació pública en determinats sectors, d’assegurances privades, de
plans i fons de pensions, de l’àmbit tributari i de litigis fiscals, que dóna una nova
redacció a l’article 118 de la Llei, que és la norma reguladora bàsica, en que es
suprimeix la limitació referent al volum màxim de contractes adjudicats a un
mateix empresari i estableix una tramitació simplificada respecte de determinats
contractes menors per raó de la quantia i el sistema de pagament.
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L’article 95 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que l’àmbit de la contractació pública és un servei comú de gestió
compartida.
La contractació menor és, la més emprada en el nostre ajuntament i per aquest
motiu es considera necessari adoptar aquesta instrucció que conjuga l’agilitat i
la simplificació administrativa que caracteritza aquest tipus contractual amb
garanties de justificació i publicitat en la tramitació del procediment
d’adjudicació dels contractes menors.
Article 1. Objecte i finalitat
Aquesta instrucció té per objecte regular la tramitació administrativa dels
contractes menors que promogui l’ajuntament i que aquesta tramitació s’ajusti
als principis que estableix l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), en la mesura que li siguin
aplicables.
És igualment objecte d’aquesta instrucció l’establiment dels diferents models de
documents administratius que s’han d’emprar per tramitar els contractes
menors, a l’efecte d’homogeneïtzar la documentació que es generi durant els
procediments que se segueixin.

Les quantitats esmentades i altres llindars econòmics que es fixin en la
instrucció no inclouen l’import de l’impost sobre el valor afegit.
Article 3. Àmbit subjectiu
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Article 2. Àmbit d’aplicació
Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a
40.000 €, quan es tracti de contractes d’obres, i els contractes de valor estimat
inferior a 15.000 €, quan es tracti de contractes de subministrament o de
serveis. També pot tramitar-se la contractació d’acord amb les normes que
s’estableixen per al contracte menor en el cas de contractes privats de valor
estimat inferior a 15.000 €, excepte quan es tracti de contractes privats de
subscripció a revistes i a altres publicacions, sigui quin sigui el seu suport, i de
contractes privats d’accés a la informació continguda en bases de dades
especialitzades amb un valor estimat, en ambdós casos, igual o superior al que
s’estableix com a llindar per als contractes de subministraments subjectes a una
regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1 b de la LCSP.
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Als efectes d’aquesta instrucció, es considera que la Fundació Castell del
Catllar ha d’aplicar la instrucció de manera supletòria, mentre no aprovi la seva
pròpia instrucció.
Article 4. Règim jurídic
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per
dur a terme la prestació. Cal seguir la tramitació establerta en els articles
següents d’aquesta instrucció.
Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, no poden
ser objecte de pròrrogues (encara que la durada total del contracte sigui inferior
a un any) ni se’n poden revisar els preus, i perquè siguin aprovats no cal haver
constituït una garantia definitiva.
L’empresa o contractista individual adjudicatari del contracte menor tindrà dret
al pagament del preu convingut un cop la prestació hagi estat efectuada, amb
la modalitat de pagament total o parcial, mitjançant abonaments a compte,
sempre que així s’hagi establert en el contracte, o, en el cas de contractes de
tracte successiu, mitjançant el pagament en cada venciment que s’hagi
estipulat. El pagament del preu en el contracte
privat de subscripció a revistes i a altres publicacions, sigui quin sigui el seu
suport, i el pagament del preu en el contracte privat d’accés a la informació
continguda en bases de dades especialitzades s’ha de fer tal com s’estableixi
en les condicions que regeixin aquests contractes. És admissible el pagament
amb anterioritat al lliurament o la realització de la prestació, sempre que
aquesta modalitat de pagament respongui als usos habituals del mercat.

a) Informe proposta de contractació menor, d’acord amb el model que recull
l’annex 1 d’aquesta instrucció, en el qual ha de constar, com a mínim, la
informació següent:
 la descripció de l’objecte;
 la idoneïtat i la necessitat de la contractació;
 la justificació expressa que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de la contractació;
 la justificació de la insuficiència de mitjans (en el cas de contractes de servei).
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Article 5. Tramitació
Per tal que l’òrgan de contractació pugui aprovar el contracte menor i la despesa
corresponent cal que consti a l’expedient la documentació següent:
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b) Informe jurídic de la Secretaria.
c) Pressupost relatiu a la realització de l’objecte del contracte per part del
contractista.
d) Declaració responsable del contractista, d’acord amb el model que recull
l’annex 2 d’aquesta instrucció.
e) Certificat existència de crèdit, d’acord amb el model que recull l’annex 4
d’aquesta instrucció.
f) En el contracte menor d’obres, el projecte o la memòria valorada
corresponents quan les normes específiques així ho requereixin i, si escau,
l’informe de supervisió quan els treballs afectin l’estabilitat, la seguretat o
l’estanquitat de l’obra, d’acord amb l’article 235 de la LCSP.
g) En els contractes menors de naturalesa privada, el contracte privat signat pel
contractista i l’òrgan de contractació.
Un cop aprovat el contracte menor per part de l’òrgan de contractació i abans
de l’inici de l’execució de la prestació, s’ha d’incorporar a l’expedient el contracte
degudament signat en el cas de contractes menors de naturalesa privada.
Una vegada el contracte s’hagi executat, s’ha d’incorporar a l’expedient la
factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixen la Llei de
contractes del sector públic i la resta de normativa concordant.
La secretaria és l’encarregada de tramitar els contractes menors.
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Article 6. Publicitat al perfil del contractant
Si es considera convenient, es pot publicar l’oferta de contracte menor al perfil
de contractant per tal que qualsevol empresari pugui presentar la seva
proposició.
En aquest cas, i amb caràcter previ a l’elaboració dels documents que estableix
l’article 5 d’aquesta instrucció, s’ha de crear un quadre de característiques
tècniques, d’acord amb el model que recull l’annex 3 d’aquesta instrucció, en
què ha de constar de manera detallada l’objecte del contracte, amb les
obligacions específiques del contractista —amb la inclusió de la nomenclatura
del vocabulari comú dels contractes públics (CPV)—, el pressupost base del
contracte, la durada i els terminis d’execució del contracte, i els criteris
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d’adjudicació del contracte que han de permetre a l’òrgan de contractació
adjudicar el contracte a l’oferta de l’empresari amb la millor relació qualitat-preu.
El quadre de característiques del contracte menor s’ha de publicar al perfil del
contractant durant el termini de deu dies naturals, i els empresaris interessats
han de presentar telemàticament la seva oferta, mitjançant el sistema el perfil
del contractant.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, s’ha de tramitar el contracte
menor d’acord amb les previsions que estableix l’article 5 de la instrucció i ha
d’afegir com a informació essencial de l’informe proposta, en l’apartat «Idoneïtat
i necessitat de la contractació», d’acord amb l’article 5 a d’aquesta instrucció, la
motivació de l’elecció del contractista. L’informe proposta i la resolució de
l’òrgan de contractació d’adjudicació del contracte menor s’han de publicar al
perfil del contractant.
Article 7. Tramitació simplificada de pagaments menors
S’han de tramitar de forma simplificada les despeses que tinguin un valor
estimat individualitzat inferior a 5.000 € i que tinguin com a sistema de
pagament la bestreta de caixa fixa o el sistema anàleg que especifica aquest
article.

Un cop autoritzats els pagaments menors, el gestor pot executar les despeses
menors, que té la possibilitat d’agrupar en un expedient únic anual. A
l’expedient, s’hi han d’incorporar les factures, conformades degudament, que
han de reunir els requisits que estableixen la Llei de contractes del sector públic
i la resta de normativa concordant.
La factura, juntament amb el document comptable ADO, s’ha de trametre a
comptabilitat, la qual, mitjançant relacions conjuntes, ha de tramitar l’aprovació
dels pagaments menors i lliurar-la a la Tresoreria perquè efectuï els pagaments
amb prioritat, atesa la poca quantia d’aquests.
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S’han de proposar i motivar anualment les despeses i les aplicacions
pressupostàries a què es podran aplicar els pagaments menors i ha d’efectuar
la retenció de crèdit corresponent. L’òrgan de contractació ha d’aprovar la
resolució, prèvia fiscalització de la Intervenció General, en els termes establerts
en l’article 25.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), que
siguin aplicables al procediment.
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Finalitzat l’exercici, s’ha d’elaborar una relació justificativa de les despeses
ateses mitjançant aquest procediment, els justificants i les factures de les quals
s’han d’incloure a l’expedient indicat en el punt anterior. La relació esmentada
ha de ser aprovada pel president/a de l’entitat respectiva, amb la intervenció
prèvia de la Intervenció General, en els termes que estableix l’article 27 del
RCIL. De conformitat amb l’article 27.2 del RCIL, els resultats obtinguts d’aquest
control s’han d’elevar anualment al Ple de la corporació.
El gestor és el responsable de constatar, en cada moment, l’existència de crèdit
per efectuar la despesa menor amb tramitació simplificada i que no s’està
alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
Article 8. Subscripció a revistes, publicacions i contractació de l’accés a
bases de dades
De conformitat amb Disposició Addicional Novena de la LCSP per a la
subscripció a publicacions i revistes i accés a bases de dades així com dels
serveis necessaris per a la subscripció o contractació anteriorment esmentades
haurà d’estar-se a les normes previstes per a la contractació menor
independentment de la seva quantia i sempre que el contracte no estigui
subjecte a regulació harmonitzada.

Article 9. Publicació
Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada s’han de publicar
al portal de transparència i al perfil del contractant de cada entitat, almenys
trimestralment, i han de contenir com a mínim la informació següent: l’objecte,
la durada, l’import d’adjudicació (inclòs l’impost sobre el valor afegit) i la identitat
de l’adjudicatari. La llista de contractes s’ha d’ordenar prenent com a referència
la identitat de l’adjudicatari.
Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada adjudicats durant
l’any natural s’han de comunicar al Registre Públic de Contractes de la
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En aquest sentit i per a la subscripció a publicacions i revistes i la contractació
de l’accés a bases de dades no seran aplicable els límits quantitatius per a la
contractació menor establerts en la LCSP i en les presents instruccions, haventse d’incorporar únicament a l’expedient l’informe acreditatiu de la necessitat de
la contractació i la resolució acordant la contractació i alhora autoritzant i
disposant la corresponent despesa.
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Generalitat de Catalunya, com a molt tard, dins del primer trimestre de l’any
següent.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Butlletí
Oficial de la Província.
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El Catllar, a data de la signatura digital.”
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ANNEX 1
INFORME PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR
Departament:
1. Dades d’identificació del contracte.
Objecte:
CPV:
Termini d’execució:
Competència pròpia (arts. 36 o 37 de la LRBRL): Sí/No
Documents adjunts: __ Informe
__ Pressupost
__ Proposta AD
Documents específics: (Obres: Cal adjuntar-hi el projecte, si escau.)
2. Dades d’identificació de la persona del contractista.
NIF:
Nom / Denominació social:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Província:
3. Dades econòmiques del contracte (escollir opció)
Contracte amb preu global:
Preu (IVA exclòs):
IVA aplicable / Exempt d’IVA:
Crèdit total disposat per al contracte (IVA inclòs):
Contracte amb preu/s unitari/s:
Preu (IVA exclòs):
IVA aplicable / Exempt d’IVA:
Crèdit total disposat per al contracte (IVA inclòs):
4. Aplicació pressupostària.

18/03/2021 Alcalde

Any

Orgànica

Programa

Econòmica

Núm.
operació AD

Import (IVA
inclòs)

5. Descripció de l’objecte.
(Cal justificar la idoneïtat, la necessitat de la contractació i, en el cas de
contractes de serveis, la insuficiència de mitjans.)
6. Informo:
Que, d’acord amb l’article 118 de la LCSP, aquest procediment de contractació
no altera l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació.
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA
1. Departament:
2. Dades econòmiques del contracte
Objecte:
Preu:
IVA:
Total:
3. Dades d’identificació del contractista
NIF:
Nom / Denominació social:
Adreça:
Codi postal:
Població:

Província:

Advertiment: Cal que empleneu els dos apartats següents, i així accepteu que
les notificacions derivades d’aquest expedient s’efectuïn per via electrònica.
Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:

Declaració responsable: L’empresari esmentat declara, sota la seva
responsabilitat, que l’empresa que representa està capacitada per contractar
amb el sector públic, en els termes que estableixen els article 65 a 70 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que no està incursa
en cap de les prohibicions especificades a l’article 71 de la dita Llei. Així,
manifesta:
a) que, a l’efecte d’acreditar el que declara, està informat que l’ajuntament podrà
sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General
de la Seguretat Social les dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social;
b) que executarà l’objecte del contracte complint estrictament les instruccions
que li doni el cap del departament que en tingui encomanats el control i la
supervisió.
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4. Dades d’identificació del representant legal de l’empresa
NIF:
Nom:
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Les dades del contractista seran tractades per l’ajuntament, 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 i del Consell, de
27 d’abril de 2016—, per gestionar el procediment de contractació i les
actuacions que se’n derivin. La legitimació del tractament es fonamenta en el
compliment de les relacions contractuals. Les dades del contractista s’hauran
de publicar d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector
públic. Per exercir els drets d’accés a les dades, rectificació, supressió,
portabilitat, limitació del tractament i oposició caldrà que s’adreci a l’ajuntament.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la
qual tingui accés en l’execució del contracte i que, per la seva pròpia naturalesa,
hagi de tenir caràcter reservat. Aquest deure s’haurà de mantenir amb
posterioritat a la resolució de la relació contractual. Així mateix, haurà de complir
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
(LOPDGDD), en relació amb les dades personals dels interlocutors o
representants de l’ajuntament amb qui es relacioni. En cas que l’execució del
contracte comportés el tractament de dades personals responsabilitat de
l’ajuntament, d’acord amb la disposició addicional 25.2 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, el contractista tindria la
consideració d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions que
estableixen l’article 28 del Reglament general de protecció de dades i els
articles 28 i 33 de la LOPDGDD. Així, hauria de seguir les instruccions de
l’ajuntament en relació amb el tractament de dades i assumiria les obligacions
de confidencialitat especificades a l’annex de confidencialitat.
ANNEX DE CONFIDENCIALITAT
En virtut dels serveis que es presten a l’ajuntament, el contractista que accedeix
a dades personals responsabilitat de l’ajuntament i que les tracta n’assumeix la
condició d’encarregat del tractament.
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Per aquest motiu, es compromet a establir, complir i respectar les obligacions
següents:
1. Tractar la informació i les dades personals a què tingui accés únicament i
exclusivament per a les finalitats directament relacionades amb els serveis
contractats. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats diferents.
2. Mantenir la confidencialitat absoluta, la reserva i el secret professional
estricte respecte de la informació o les dades personals, i no divulgar-les,
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publicar-les, difondre-les o posar-les a disposició de terceres persones, ja sigui
directament o bé indirectament, sense l’autorització expressa de l’ajuntament,
ni tan sols a l’efecte de conservar-les.
3. Prendre totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb
l’article 32 del Reglament general de protecció de dades.
4. Informar el seu personal i els seus col·laboradors de les obligacions
establertes en aquest document.
5. Respectar les condicions que estableixen els article 28.2 i 28.4 del Reglament
general de protecció de dades si fos necessari recórrer a un altre encarregat
del tractament.
6. Assistir l’ajuntament sempre que sigui necessari perquè pugui complir amb
l’obligació de respondre a sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets
dels interessats que estableix el Reglament general de protecció de dades.
7. Eliminar dels seus arxius i retornar totes les dades personals, un cop hagi
finalitzat la prestació del servei, i suprimir-ne les còpies existents, tret que sigui
necessari conservar les dades personals en virtut d’una obligació legal.
8. Posar a disposició de l’ajuntament la informació necessària per demostrar
que compleix les obligacions que estableix l’article 28 del Reglament general
de protecció de dades, i permetre i contribuir que facin auditories, incloses
inspeccions, l’ajuntament o un altre auditor autoritzat per aquesta.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 1 de 1

18/03/2021 Alcalde

9. En el cas que, com a entitat encarregada del tractament, destini les dades a
finalitats diferents a les estipulades, les comuniqui o les utilitzi incomplint les
instruccions establertes, serà considerat responsable del tractament i haurà de
respondre de les infraccions en què hagi incorregut.
10. Fer-se responsable enfront de l’ajuntament de tots els danys i perjudicis que
li hagi causat i que siguin conseqüència de la inobservança de les obligacions
contretes, incloent-hi els danys i perjudicis que es derivin de reclamacions de
tercers o de procediments sancionadors oberts per l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
Les obligacions de confidencialitat que estableix aquest contracte tenen una
durada indefinida i es mantindran en vigor, per qualsevol causa, posteriorment
a la finalització dels serveis prestats.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

f622f54abe5944608de0c64c72050c14001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

Signat digitalment
ANNEX 3
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT:

Ajuntament del Catllar

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
SERVEI GESTOR:
Serveis Tècnics/Secretaria
Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=catllar&reqCode=
viewDetail&idCap=2272802
Direcció de l'òrgan de contractació: Plaça de la vila, 1, 43764, El Catllar
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: secretaria@elcatllar.cat
B.TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Expedient número

.../2021

Tipus de Procediment:

Tipus de
Contracte:
Tramitació:

Forma de presentació d'ofertes: Electrònica
Cap recurs especial: No
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del present el
D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base (Impost sobre el valor afegit (IVA)
exclòs):

Tipus d'IVA aplicable:
21%

Pressupost base (IVA
inclòs):

E. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Pressupost base de licitació (IVA exclòs):
TOTAL VALOR ESTIMAT:

mesos

G. PRÒRROGA

H. TERMINI DE
GARANTIA

No
No

I. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No
J. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
No/Si:
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F. TERMINI D'EXECUCIÓ
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K. REVISIÓ DE PREUS
No
L. GARANTIES
PROVISIONAL: No s’exigeix
DEFINITIVA: Sí / No s’exigeix
M. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS
No
N. SUBROGACIÓ
No
O. SUBCONTRACTACIÓ
No
P. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
No
Q. DADES DE FACTURACIÓ
Entitat contractant

Ajuntament del Catllar

Òrgan de contractació
Òrgan amb competències en matèria de
comptabilitat
Destinatari de la prestació

El Catllar, a data de la signatura digital.
ANNEX 4
CERTIFICAT EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Reserva de crèdit núm.: .....................
Que a l’aplicació pressupostaria .................. hi ha crèdit adequat i suficient per
a l'execució del contracte de ..................... per un import de ...............................
€ més .......................... d'IVA (al tipus del __%), essent el total de
............................... €.
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