Expedient número: 756/2018 (Lot 3)
Tipus de contracte: Prestació de serveis
Objecte: Servei de manteniment, assessorament i auditoria que verifiqui el compliment de les mesures de
seguretat pel tractament de dades de caràcter personal per part dels sistemes d’informació, instal·lacions de
tractament i emmagatzematge de dades de l’IB-Jove
Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut

Contracte del servei de manteniment, assessorament i auditoria que verifiqui el
compliment de les mesures de seguretat pel tractament de dades de caràcter personal
per part dels sistemes d’informació, instal·lacions de tractament i emmagatzematge de
dades de l’IB-Jove. 756/2018 (Lot 3)
Parts
Joan Ferrà Terrassa, director de l'Institut Balear de la Joventut en virtut de la Resolució del
president de l'Institut Balear de la Joventut del 20 de juliol de 2015, en exercici de les funcions
establertes a l’art. 12.2. del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear
de la Joventut i de la Resolució del President de l’institut Balear de la Joventut per la qual es
deleguen determinades competències en el director de l’organisme
Miguel Ángel Cerdá Juan amb DNI 41.452.283 G, amb el càrrec d’Administrador solidari en
nom i representació de IURISTEC S.L., amb CIF B57259921, d’acord amb el certificat de
ROLECE amb data d’inscripció 2004-03-19 i data d’emissió de 7 de febrer de 2019, atorgat,
davant el notari Pablo Cerdá Jaume.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficients per formalitzar el
present contracte, els antecedents i clàusules del qual són:
Antecedents
1. El dia 22 de novembre de 2018 s’emet la memòria justificativa mitjançant en la qual
s’exposa la necessitat de la contractació de referència, durant 24 mesos comptadors des de
la signatura del contracte de referència al llarg de l’any 2019.
Aquesta contractació inclou 3 lots dels qual l’objecte del Lot 3 és el següent:
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•

Servei de manteniment, assessorament i auditoria que verifiqui el compliment de les
mesures de seguretat pel tractament de dades de caràcter personal per part dels
sistemes d’informació, instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades de
l’IB-Jove.

2. La corresponent reserva de crèdit es certifica el dia 23 de novembre de 2018, per un
import màxim de licitació de 8.400 € (IVA exclòs), que és destinarà al lot 3 d’aquesta
contractació, tenint en compte que la distribució del preu calculat per cada una de les
anualitats és la següent:
•

2019: 3.500 € (IVA exclòs)

•

2020: 4.200 € (IVA exclòs)

•

2021: 700 € (IVA exclòs)

3. Mitjançant la Resolució d’inici signada en data 23 de novembre de 2018 s’inicia la
tramitació d’una contractació de servei oberta simplificada mitjançant varis criteris
d’adjudicació d’acord amb l’article 159, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic atès que, el valor estimat de l’import base de licitació no supera els 100.000 €,
que és el límit establert per una contractació de serveis oberta simplificada.
4. El dia 25 de novembre de 2018, i en compliment del que estableix l'article 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, s’aprovà l'expedient de
contractació de referència mitjançant procediment obert per una despesa màxima de 60.800
€ (IVA exclòs) corresponents als 3 lots d’aquesta licitació.
El Pressupost Base de Licitació del Lot 3 és d’un màxim de 8.400 € (IVA exclòs)
També s’aproven el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que han de regir dita contractació, amb un termini d’execució durant 24 mesos
comptadors des de la signatura del contracte de referència al llarg de l’any 2019.
El dia 22 de febrer de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre adjudicar el lot 3 del contracte
de referència Servei de manteniment, assessorament i auditoria que verifiqui el compliment
de les mesures de seguretat pel tractament de dades de caràcter personal per part dels
sistemes d’informació, instal·lacions de tractament i emmagatzematge de dades de l’IB-Jove,
a l’empresa IURISTEC S.L. amb CIF B57259921, per ser l’oferta que presenta la millor relació
qualitat preu, en els termes següents:
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Oferta econòmica:
Preu (IVA exclòs): 8.000,00 euros (en nombres); VUIT MIL euros (en lletres).
IVA: 1.680,00 (en nombres); MIL SIS-CENTS VUITANTA euros (en lletres).
Tipus impositiu d’IVA aplicable: 21%
Preu Total: 9.680,00 euros (en nombres); NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA euros (en lletres)
Oferta tècnica:
Criteri avaluable 1: Experiència professional del personal
Auditor - X Sis anys complets o mes
Consultor - X Sis anys complets o mes
DPO - X Sis anys complets o mes
Criteri avaluable 2: Disposar de segells de gestió de qualitat
Criteri social
- Que estic informat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari del contracte de servei de manteniment, assessorament i auditoria que
verifiqui el compliment de les mesures de seguretat pel tractament de dades de caràcter
personal

per

part

dels

sistemes

d’informació,

instal·lacions

de

tractament

i

emmagatzematge de dades de l’IB Jove
- Que el nombre total de treballadors de l’empresa és de 9 treballadors.
- Que el nombre total de treballadors de l’empresa amb contracte indefinit és de 6
treballadors.
- Que el percentatge de contractació indefinida sobre el total de la plantilla és de 66,67 %.
Clàusules
1. L’objecte del contracte és el Servei de manteniment, assessorament i auditoria que
verifiqui el compliment de les mesures de seguretat pel tractament de dades de caràcter
personal per part dels sistemes d’informació, instal·lacions de tractament i emmagatzematge
de dades de l’IB-Jove.
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2. L’adjudicatari, IURISTEC, S.L., es compromet a realitzar l’objecte del contracte amb
subjecció estricta a la seva oferta econòmica i a la seva oferta tècnica, en els termes
següents:
Oferta econòmica:
Preu (IVA exclòs): 8.000,00 euros (en nombres); VUIT MIL euros (en lletres).
IVA: 1.680,00 (en nombres); MIL SIS-CENTS VUITANTA euros (en lletres).
Tipus impositiu d’IVA aplicable: 21%
Preu Total: 9.680,00 euros (en nombres); NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA euros (en lletres)
Oferta tècnica:
Criteri avaluable 1: Experiència professional del personal
Auditor - X Sis anys complets o mes
Consultor - X Sis anys complets o mes
DPO - X Sis anys complets o mes
Criteri avaluable 2: Disposar de segells de gestió de qualitat
Criteri social
- Que estic informat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari del contracte de servei de manteniment, assessorament i auditoria que
verifiqui el compliment de les mesures de seguretat pel tractament de dades de caràcter
personal

per

part

dels

sistemes

d’informació,

instal·lacions

de

tractament

i

emmagatzematge de dades de l’IB Jove
- Que el nombre total de treballadors de l’empresa és de 9 treballadors.
- Que el nombre total de treballadors de l’empresa amb contracte indefinit és de 6
treballadors.
- Que el percentatge de contractació indefinida sobre el total de la plantilla és de 66,67 %.
3. L’adjudicatari, IURISTEC S.L, ha presentat compromís de complir amb les condicions
especials d'execució contemplades a l'apartat M del PCAP.
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4. L’adjudicatari, IURISTEC S.L., ha presentat compromís d’adscripció a l’execució del
contracte de l’equip mínim indicat en el punt F5 del PCAP.
5. El preu del contracte és de 8.000,00 € IVA exclòs, 1.680,00 € en concepte d’IVA (21%), el que
fa un total de 9.680,00 €.
El pagament del servei, es durà terme un cop p̀resentada i conformada la factura trimestral
presentada per la empresa contractista.
6. El termini d’execució total de l’objecte del contracte és de 24 mesos comptadors des de la
signatura durant l’any 2019 del contracte de referència.
7. Si el contractista incompleix el termini d’execució per causes que se li puguin imputar,
l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte o imposar-li les penalitats
previstes en l’art. 192.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic i si n’és el cas en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
8. El contracte no es pot prorrogar.
9. D’acord amb el Plecs de Clàusules Administratives Particulars, la garantia definitiva es
constitueix mitjançant transferència bancària per import de 400 euros, dipositada en data 11
de febrer de 2019.
10. D’acord amb el Plecs de Clàusules Administratives Particulars s’estableix un termini de
garantia de 3 mesos.
11. L’empresa contractista dóna la conformitat al contingut del Plec de Prescripcions
Tècniques i al Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el contracte (adjunt
a aquest contracte com a annexos 1 i 2, respectivament).
12. El contracte es pot modificar fins un màxim del 20% del preu inicial del contracte, (IVA
exclòs), amb les condicions i termes prevists a la lletra T del quadre de característiques del
contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
13. Extingit el contracte, no es podrà produir en cap cas la consolidació de les persones que
hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l’Administració
contractant.
14. D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals
i garantia dels drets digitals, el contractista està obligat a mantenir el corresponent secret
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professional i guardar respecte a aquella informació de caràcter personal a la qual es pugui
accedir com a conseqüència de l'execució del present contracte
15. S'estableixen les penalitats específiques previstes a la lletra S del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
16. Les causes de resolució del contracte són les descrites en la lletra U del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
17. El contractista, amb submissió expressa a la jurisdicció contenciosa administrativa, se
sotmet en tot allò que no prevegin, aquest contracte, els Plecs de Prescripcions Tècniques o
el de Clàusules Administratives Particulars, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP), al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no
contradigui la LCSP, amb les especialitats establertes a la normativa sobre contractació de la
CAIB i, en general, a la resta de disposicions vigents en matèria de contractació
administrativa que siguin aplicables a aquest contracte, com també a les normes tributàries,
laborals, de seguretat social, de prevenció de riscs laborals, d’integració social de persones
amb discapacitat, en el seu cas i a la resta de compliment obligat.
Com a prova de conformitat, signem aquest contracte.

Palma, 14 de març de 2019
Per l’ Institut Balear de la Joventut

Joan Ferrà Terrassa

CERDA JUAN
MIGUEL ANGEL
- 41452283G

Firmado por FERRÀ TERRASSA, JOAN (FIRMA) el día
20/03/2019 con un certificado emitido por AC DNIE 001
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