INFORME JUSTIFICATIU PER AL SUBMINISTRAMENT DE LES MEDALLES D’OR DE LA CIUTAT DE
BARCELONA, DE LES MEDALLES D’OR AL MÈRIT CULTURAL, CIENTÍFIC, CÍVIC O ESPORTIU I LES
MEDALLES D’HONOR DE BARCELONA.

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA IDONEÏTAT I NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE
La ciutat de Barcelona ha de reconèixer les activitats, les obres o les trajectòries de persones i entitats que ho
mereixin, i així ho estableix expressament l’article 44 de la Carta municipal de Barcelona, Llei 22/1998, de 30 de
desembre.
Entre els honors i les distincions que l’Ajuntament de Barcelona pot conferir per reconèixer i premiar especials
mereixements o serveis extraordinaris, treballs valuosos i excel·lència, amb caràcter exclusivament honorífic, estan:
- Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu.
- Medalla d’Honor de Barcelona.
- Títol d’ Amic/Amiga de Barcelona.
La Direcció Tècnica d’Actes Institucionals i Protocol, enquadrada a la Direcció d’Alcaldia municipal, desenvolupa les
funcions d’organització d’actes i atencions protocol·làries, tant a la Corporació Municipal i als seus membres, com
als hostes de l’Ajuntament. És responsable del lliurament de les Medalles i títols als guardonats.
La contractació del subministrament de les Medalles d’or al mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu, de les Medalles
d’Honor i de les insígnies i plaques atorgades com a Títol de Amic/Amiga de Barcelona forma part de les funcions
assignades a la Direcció Tècnica d’Actes Institucionals i Protocol.
2. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
Aquesta licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat regulat a l’article 159.6 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, atès que es tracta de promoure la concurrència entre les diverses empreses del sector
i el valor estimat del contracte és inferior a 60.000,00 €.
El procediment causa de la licitació no està subjecte a regulació harmonitzada, atès que l’import del VEC es inferior
a 221.000 euros IVA exclòs
Tipus de contracte: Contractes de subministrament (arts.16 i 298 a 307 LCSP).
Els criteris d’adjudicació són en base a criteris de valoració de quantificació automàtica i per aplicació de fórmules,
que en aquest cas són el preu, la contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte i el termini de reducció de lliurament del béns.
3. INFORMACIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:
3.1 Objecte del contracte:
L’objecte del present contracte és la contractació del subministrament de les Medalles d’Or al Mèrit Cultural,
Científic, Cívic o Esportiu, de les Medalles d’Honor, i de les insígnies i plaques del Títol d’Amic/Amiga de Barcelona
(en argent i fusta de cedre), que es lliuraran a persones i/o entitats distingides per l’Ajuntament de Barcelona.
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L’objecte del contracte requereix de l’aplicació del Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació
pública sostenible. Així doncs, en l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
1. Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
2. Com a criteris ambientals:
- les garanties d’ús d’or i argent ètics: comprat a proveïdors responsables i verificats que compleixen amb
les millors pràctiques ambientals i els estàndards socials internacionals (certificació RJC- CoC (Chain of
Custody), FAIRMINED, FairGold o similar)
- criteri de valoració per a la seva adjudicació: presentació dels guardons en estoigs de fusta certificades
(FSC, PEFC o similar), composades amb materials biodegradables.
Als efectes d’exposar les principals característiques de la contractació, es fa una remissió al Plec de prescripcions
tècniques (endavant PPT), atès que les característiques i condicions estan definides amb detall.
El contracte està dividit en dos lots, seguint la norma general de la Llei (art. 99), i no s’estableix cap límit a les
empreses als efectes de presentar-se a la licitació. Per la qual cosa, podran presentar les ofertes per a 1 o 2 lots.
Es fa constar la inexistència a l’Ajuntament de recursos materials i humans per dur a terme aquesta activitat i, per
tant, s’ha de recórrer a la contractació d’una empresa externa.
CPV: 18512200-3 – Monedes i medalles
3.2 Durada del Contracte
El contracte entrarà en vigor a partir de la seva formalització i abastarà fins que s’exhaureixi el pressupost de
licitació, o com a màxim fins el dia 31 de desembre de 2022. No s’admet possibilitat de pròrroga.
3.3 Càlcul del pressupost de licitació del contracte.
El pressupost de licitació màxim següent s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de costos derivats de l’objecte
del contracte:
Pressupost sense IVA
Pressupost IVA inclòs
IVA € (21%)
Lot 1
34.300,00 €
7.203,00 €
41.503,00 €
Lot 2
17.475,00 €
3.669,75 €
21.144,75 €
Totals
51.775,00 €
10.872,75 €
62.647,75 €

LOT 1: Medalles d’Or de la Ciutat i Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu
El pressupost anirà amb càrrec al pressupost i a les partides pressupostàries següents:
Any
2021
2021
2021
2022

Econòmic
22601
22199
22108
22108

Programa
91221
33413
34112
34112

Orgànic
0705
1617
0001
0001

Import net
% IVA
21 %
9.750,00 €
21 %
7.400,00 €
6.950,00 €
21 %
21 %
10.200,00 €

Import IVA
Import total
2.047,50 €
11.797,50 €
1.554,00 €
8.954,00 €
1.459,50 €
8.409,50 €
2.142,00 €
12.342,00 €

Import total
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41.503,00€

LOT 1: Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Cívic, Científic o Esportiu
Costos directes
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic,
Cívic o Esportiu individual + insígnia
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic,
Cívic o Esportiu individual + insígnia

Preu unitari
(Abans d’IVA)
3.700,00 €

Quantitat

3.250,00 €

4

Import total
(Abans d’IVA)
14.800,00 €

6

19.500,00 €

TOTAL

34.300,00 €

Costos indirectes

Import

TOTAL

0,00 €

TOTAL DE COSTOS:

34.300,00 €

LOT 2: Medalles d’Honor i Títol d’Amic de Barcelona
Any
2021

Econòmic
22601

Programa
91222

Orgànic
0705

Import net
% IVA
21 %
17.475,00 €

Import IVA
Import total
3.669,75 €
21.144,75 €

Import total

Costos directes
Medalles d’Honor de Barcelona
individual + insígnia
Medalles d’Honor de Barcelona
entitat (trofeu)
Insígnia d'Amic o Amiga de Barcelona
Placa d'Amic o Amiga de Barcelona
TOTAL

21.144,75 €

Preu unitari
(Abans d’IVA)

Quantitat

Import total
(Abans d’IVA)

500,00 €

14

7.000,00 €

525,00 €

14

7.350,00 €

100,00 €
525,00 €

5
5

500,00 €
2.625,00 €
17.475,00 €

Costos indirectes

Import

TOTAL

0,00 €

TOTAL DE COSTOS:

17.475,00 €

Justificació del càlcul del pressupost base de licitació (art.100.2 LCSP). Per calcular el pressupost d’aquesta licitació
s’ha tingut en compte el preu unitari previst per medalles i guardons i, per tant aquest pressupost s’ha calculat tenint
en compte els preus de les medalles subministrades durant anys anteriors. Així mateix, s’ha aplicat un increment
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respecte els preus unitaris (en les diferents versions), atès que es demana que els materials per a la producció dels
guardons siguin produïts amb d’or i argent ètics (comprat a proveïdors responsables i verificats que compleixen amb
les millors pràctiques ambientals i els estàndards socials internacionals).
Pel que fa al preu de les Medalles d’Or de la Ciutat i les Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu del
LOT1, s’ha aplicat un increment d’un 30% respecte els preus unitaris de les Medalles homònimes (en les diferents
versions) de l’any 2019, tenint en compte l’increment sostingut del preu del mineral.
Pel que fa al preu de les Medalles d’Honor (en plata i fusta de cedre) del LOT2, s’ha aplicat un increment d’un 30 %
respecte els preus unitaris de les Medalles homònimes (en les diferents versions) de l’any 2020, tenint en compte
l’increment sostingut del preu del mineral.

Concepte

Preu unitari Preu unitari
(abans d'IVA) (amb IVA)

Quantitat Import TOTAL
(abans d'IVA)

21% IVA

Import TOTAL
(amb IVA)

LOT 1
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu
3.700,00 €
individual + insignia
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu entitat 3.250,00 €

4.477,00 €
3.932,50 €

4
6

14.800,00 €
19.500,00 €
34.300,00 €

3.108,00 €
4.095,00 €
7.203,00 €

17.908,00 €
23.595,00 €
41.503,00 €

500,00 €
635,25 €
100,00 €
525,00 €

14
14
5
5

TOTAL LOT2

7.000,00 €
7.350,00 €
500,00 €
2.625,00 €
17.475,00 €

1.470,00 €
1.543,50 €
105,00 €
551,25 €
3.669,75 €

8.470,00 €
8.893,50 €
605,00 €
3.176,25 €
21.144,75 €

TOTAL

51.775,00 €

10.872,75 €

62.647,75 €

TOTAL LOT1

LOT 2
Medalles d’Honor de Barcelona individual + insignia
Medalles d’Honor de Barcelona entitat + placa
Insígnia d'Amic o Amiga de Barcelona
Placa d'Amic o Amiga de Barcelona

500,00 €
525,00 €
100,00 €
525,00 €

Per tal que les empreses puguin elaborar la seva oferta, s’ha estimat que el percentatge de cada subministrament
sobre el total del pressupost:
MEDALLES AJUNTAMENT DE BARCELONA
Concepte

PERCENTATGE sobre
PRESSUPOST

LOT 1
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu individual + insígnia

43,15%

Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu entitat

56,85%

TOTAL LOT1

100,00%

LOT 2
Medalles d’Honor de Barcelona individual + insígnia

40,06%

Medalles d’Honor de Barcelona entitat + placa
Insígnia d'Amic o Amiga de Barcelona

42,06%

Placa d'Amic o Amiga de Barcelona

15,02%

TOTAL LOT2

2,86%
100,00%

D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost base es considera estimativa
i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d’aquest contracte condicionat a la quantitat de subministraments que
efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels serveis requerits, aplicant els corresponents preus unitaris.

4

Els preus unitaris de sortida indicats a l’annex 1 d’aquest informe són preus màxims, és a dir, els preus ofertats no
poden ser superiors a aquests.
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a que el preu final es determina en funció de les
necessitats de l’Administració i aplicant els preus unitaris corresponents.
Resulta aplicable per aquest contracte el que preveu l’article 301.2 de la LCSP.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC).
Indicar el valor estimat
Any
2021
2022
TOTAL

VE prestació
41.575,00 €
10.200,00 €
51.775,00 €

VE altres conceptes
5.177,50 €
5.177,50 €

SUMA
46.752,50 €
10.200,00 €
56.952,50 €

3.4 Revisió de preus
No procedeix per la seva naturalesa i durada.
3.5 Periodicitat de les factures o certificacions
L’empresa adjudicatària de cadascun dels lots haurà d’elaborar una factura electrònica per a cada subministrament
realitzat, especificant el tipus de distinció, la data de realització, els preus unitaris, la quantitat, el preu total sense
IVA, l’import de l’IVA, el preu total amb IVA, i la resta d’informació adient que permeti la seva identificació, en
concordança amb la comanda realitzada per la Direcció Tècnica d’Actes Institucionals i Protocol respectant en
qualsevol cas les dades confidencials.
L’import total a abonar en cada cas pot variar en funció del nombre de condecoracions que comporti cada
subministrament, i es determinarà en relació amb els preus de la llista de preus unitaris del contracte.
Les factures hauran de reunir tots els requisits legals i reglamentaris d’aplicació. L’abonament del preu del contracte
es farà prèvia la presentació de la factura lliurada per l’empresa adjudicatària acreditativa de les despeses
realitzades i l’empresa adjudicatària tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments efectivament lliurats i
formalment rebuts per l’Administració de conformitat amb les condicions establertes en el contracte.
L’empresa contractista haurà de facturar les medalles,encarregades únicament per la Gerència de Recursos, als
següents organismes:
Medalles d’Or de la Ciutat: Gerència de Recursos - codi DIR3 LA0007014
Medalles al Mèrit Cívic: Gerència de Recursos - codi DIR3 LA0007014
Medalles al Mèrit Cultural: INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) - codi DIR3 LA0006806
Medalles al Mèrit Esportiu: INSTITUT BARCELONA ESPORTS (IBE) codi DIR3 LA0006796
3.6 Cessió i subcontractació:
En el present contracte resta prohibida la subcontractació en la part de la prestació del contracte que implica la
producció de les medalles a partir del material necessari, ja que l’execució correcta d’aquesta part del contracte és
d’especial rellevància i ve determinada per l’experiència i el perfil professional del personal encarregat d’executar-lo.
3.7 Tramitació: ordinària
Publicitat: Perfil del contractant.
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3.8 Criteris de desempat:
1..Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les
empreses.
2.Les empreses licitadores amb major percentatge de persones treballadores amb discapacitat o en situació
d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas d'igualtat, el major nombre de personal
fix amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla.
3.Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les empreses.
4.Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim
de les empreses d'inserció, que compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta
consideració.
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.
3.9 Règim sancionador: l’habitual

3.10 Divisió en lots: El contracte està dividit en dos lots, seguint la norma general de la Llei (art. 99), i no s’estableix
cap límit a les empreses als efectes de presentar-se a la licitació. Per la qual cosa, es podran presentar les ofertes
per a 1, o 2 lots.

3.11 Criteris de valoració (Arts. 116, 145 i 146b) LCSP)
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i
amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:
Criteris automàtics: 100 punts
Les característiques dels productes a subministrar no poden ser objecte de cap tipus de variació o millora respecte
de les prescripcions tècniques. Per tant, un cop definides aquestes característiques, i tenint en compte que les
possibles millores queden descartades, la valoració es farà exclusivament amb criteris automàtics, considerant com
a criteris d’adjudicació el preu i la reducció del termini de lliurament.

1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 75 punts, representa 75% del total de puntuació a obtenir

Justificació del criteri escollit:
En l’adjudicació d’aquest contracte, el preu és factor determinant de l’adjudicació, perquè es tracta d’un contracte de
subministraments, en el qual les prestacions estan molt definides tècnicament.
El fet que el preu tingui un pes del 75 per cent ve motivat per les característiques de l’encàrrec pel que fa a
materials, mides, característiques, etc., que han de ser les que queden recollides en el PPT. Per tant, un cop
definides aquestes necessitats, el criteri automàtic de preu pren una importància destacada.
A continuació, s’efectua una valoració quantitativa prèvia de les ofertes, que permet ordenar-les amb la finalitat de
determinar quina és la més econòmica respecte al pressupost inicial, per tal de poder puntuar-les mitjançant la
fórmula.
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La ponderació d’aquests punts es farà de la següent forma:
MEDALLES AJUNTAMENT DE BARCELONA
Concepte

Punts

LOT 1
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu individual + insígnia

32

Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu entitat

43

TOTAL LOT1

75

LOT 2
Medalles d’Honor de Barcelona individual + insígnia

30

Medalles d’Honor de Barcelona entitat + placa
Insígnia d'Amic o Amiga de Barcelona

32

Placa d'Amic o Amiga de Barcelona

11

TOTAL LOT2

75

2

Es valorarà sobre el preu que s’hagi ofert, donant la màxima puntuació al millor preu resultant i reduint
proporcionalment la puntuació per a la resta de les ofertes segons la següent fórmula:

Puntuació resultant

= Punts màxims x

Pressupost net del preu unitari - oferta
__________________________________________
Pressupost net del preu unitari - oferta més econòmica

Cadascun dels subministraments en el quadre anterior té una puntuació determinada sobre el total de 75 punts,
cadascun d’ells amb preus unitaris diferents i amb un pes específic concret sobre el total de la puntuació de cada
element, tal com figura a l’annex 1 d’aquest informe.
La puntuació en cadascun dels elements anteriors s'obtindrà aplicant la fórmula a cada apartat i ponderant el resultat
en funció del pes corresponent. Un cop obtinguda la puntuació parcial per cadascun dels elements, es farà un
sumatori de tots ells i el resultant serà la puntuació obtinguda per l'empresa per l’oferta econòmica.
Per la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats, es defineix un límit d’un
diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de cadascun dels preus oferts (nets) o, en el cas d’un únic
licitador, de 15 punts percentuals respecte cadascun dels esmentats preus.
2. Reducció del terminis de lliurament
Es valorarà la reducció que ofereixin les empreses licitadores en el temps de lliurament, respecte als 30 dies fixats
de lliurament, fins a 10 punts d’acord amb el barem de puntuació següent
- 29 dies: 1 punts
- 28 dies: 2 punts
- 27 dies: 3 punts
- 26 dies: 4 punts
- 25 dies: 5 punts
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- 24 dies: 6 punts
- 23 dies: 7 punts
- 22 dies: 8 punts
- 21 dies : 9 punts
- 20 dies: 10 punts
3. Per la contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fins a
10 punts.
Considerant el nombre mínim de persones treballadores i les categories professionals corresponents que s'estableix
en la clàusula 3.1 del Plec de prescripcions tècniques (2 persones), es valorarà, com a garantia d'una execució més
eficient del contracte que es licita, l'estabilitat laboral al si de l'empresa de les persones treballadores especificades
en el PPT que executaran el contracte.
L'empresa ha de declarar, respecte el màxim d’aquestes 2 persones, el nombre de dies treballats amb l'empresa
amb la mateixa modalitat de contracte de treball indefinit en els darrers trenta-sis mesos anteriors a la data de
finalització del termini de presentació de proposicions.
L’empresa que, segons la informació que faciliti, sumi més dies amb la contractació estable dels 2 treballadors rebrà
la màxima puntuació. El nombre mínim de dies a partir del qual s’atorgarà puntuació és de 365 dies per treballador.
La resta d’empreses amb menys dies amb contractació estable de les persones treballadores requerides en el plec
tècnic, rebrà punts de forma proporcionalment inferior.
La puntuació es distribuirà atenent les diferents categories professionals establertes en el PPT de la següent forma:
- Categoria professional Responsable del contracte:
5 punts
- Categoria professional Responsable de taller:
5 punts

4. Per l’aplicació de criteris ambientals, fins a un màxim de 5 punts
Aquest criteri ve motivat per l’aplicació del Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública
sostenible en matèria mediambiental.
Per tal de potenciar actuacions que aportin valor al contracte i ajudin a aconseguir un creixement sostenible, es
valorarà la presentació dels guardons en estoigs fabricats amb fusta amb garanties de procedència d’explotacions
forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d’acord
amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents; i d’altres components biodegradables, amb 5 punts.
Aquest criteri s’haurà d’acreditar en el moment de presentació de les medalles, amb la presentació de fitxa tècnica
de l’estoig i còpia del certificat FSC o PEFC.
No es puntuarà sinó es marca la casella corresponent en el document de presentació d’oferta. El fet de
marcar la casella es considerarà equivalent a una declaració responsable.
Puntuació total d’aquests criteris: 100 punts

3.13 Requisit de solvència dels licitadors:
D'acord amb l'article 159.6.b de la Llei de Contractes del Sector Públic del text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), les empreses queden eximides de l’acreditació de la solvència econòmica o
financera i tècnica o professional.
4.- GARANTIA PROVISIONAL I/O DEFINITIVA

8

En aquest contracte no es considera necessari establir garantia definitiva atesa la seva naturalesa ja que les
tasques objecte del contracte són subministrament de béns consumibles, es realitzen i són comprovades amb
anterioritat a la presentació i abonament en el seu cas de les factures.
5.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’iniciarà a l’endemà de la seva formalització i els subministraments es presentaran a les instal·lacions
de l’Ajuntament de Barcelona a la Direcció Tècnica d’Actes Institucionals i Protocol.
6.- REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte no aplica la revisió de preus donat que no es realitza inversió.
7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
La persona designada com a responsable d’aquest contracte és la que ocupa la Direcció Tècnica d’Actes
Institucionals i Protocol, el Sr. Joaquim Romañach i Planella.
8.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

De caràcter ambiental:
1.

Fer servir or i argent ètics: comprat a proveïdors responsables i verificats que compleixen amb les millors pràctiques
ambientals i els estàndards socials internacionals, com els que acrediten que garanteixen pràctiques de mineria
ètica.
Es considerarà acreditada aquesta obligació, presentant una declaració responsable , en el moment de concursar,
de compromís d’utilitzar or i argent adquirit amb alguna d’aquestes certificacions, que garanteixin la traçabilitat i les
pràctiques de responsabilitat referents exclusivament a l’or i argent utilitzats per aquest subministrament, en el
moment del lliurament de les medalles:
• Fairtrade, certificat de comerç just per a l'or i argent procedent de la mineria artesanal i de petita escala, inclosos
els metalls preciosos associats
• Fairmined, certificat de comerç just per a l'or i argent procedent de la mineria artesanal i de petita escala, inclosos
els metalls preciosos associats
• CoC (Chain of Custody) de RJC (Responsible Jewelry Company), seqüència documentada de custòdia del material
en totes les etapes
• El programa de l'Associació Minera del Canadà cap a una mineria sostenible (TSM)
• Marc de desenvolupament sostenible del Consell Internacional de Mineria i Metalls (ICMM)
• London Bullion Market Association (LBMA): orientació responsable de l’or
• Responsible Minerals Initiative:2 Gold Supply Chain Transparency Smelter Audit Standard and Instruction
• Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Rules for Risk Based Due Diligence in the Gold and Precious Metals
Supply Chain (DMCC Rules for RBD-GPM)
• World Gold Council Conflict-Free Gold Standard
No s’admetran d’altres certificacions, com la COP de RJC, SEMPSA, Or ecològic, etc.
L’incompliment de la presentació de la certificació requerida, en el moment de lliurar les medalles, insígnies i
trofeus, serà objecte de resolució contractual.
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L’Ajuntament vol promoure hàbits ètics, socials i ambientals en la contractació de joieria.
Els certificats de mineria ètica abans relacionats, com FAIRMINED o FAIRTRADE, són estàndards internacionals
que certifiquen l’or i l’argent procedents d’organitzacions mineres artesanals i de petita escala que utilitzen mètodes
respectuosos amb el treball dels miners i el medi ambient, i que eviten utilitzar productes químics tòxics.
Aquests certificats asseguren a qui treballa en la indústria minera:
•
un desenvolupament social, creant llocs de treball segurs i estables,
•
la disminució de la pobresa en la comunitat minera,
•
l’absència de treball infantil,
•
la reducció de l’ús de productes químics, per deixar als llocs que operen, un llegat ambiental sostenible.

Tant els certificats de mineria ètica, com el certificat CoC de la RJC (Responsible Jewellery Council), que poden
utilitzar també grans empreses mineres si compleixen els requeriments fixats, garanteixen la traçabilitat dels
minerals i les pràctiques de responsabilitat de les empreses.
2.

Si l’empresa adjudicatària ofereix estoigs produïts amb fusta certificada i materials biodegrables, haurà d’acreditar el
compliment en el moment de presentació dels subministraments, amb la presentació de fitxa tècnica de l’estoig i
còpia del certificat FSC o PEFC.

D’altres obligacions:
- Complir estrictament la legislació laboral i el conveni del sector, especialment pel que fa a salaris dels treballadors,
hores extres, llibertat d’associació i negociació col·lectiva, prohibició de discriminació i de l’assetjament, així com
amb la resta de al normativa vigent.
- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs, que també ha de fer d'enllaç amb els
corresponents serveis municipals i el responsable del contracte.
- Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte li sigui requerida pel
responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel
que fa a la compra de minerals per a la producció de medalles (or i argent) que compleixen els estàndards
internacionals sobre mineria ètica, i també pel que fa a la Legislació d'Integració de Minusvàlids, la contractació amb
particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses
d'Inserció, i els requisits i obligacions.
Aquestes obligacions tenen caràcter de condició essencial d’execució i el seu incompliment
podrà donar lloc a la resolució del contracte
En el present contracte no està previst el tractament de dades de caràcter personal per compte de tercer.
Tanmateix, en cas que eventualment o en un futur pogués existir l’esmentat tractament en qualitat d’encarregat,
l’adjudicatària haurà de complir les següents obligacions:
Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte, complint durant el
termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP. L’adjudicatària
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haurà de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals i normes que la desenvolupin. També s’haurà de complir el
que regula el Reglament General de Protecció de Dades [Reglament(UE) 2016/679 del Parlament 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], el Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, per el qual
s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del
sector públic i telecomunicacions, així com qualsevol normativa concordant sobre la matèria que pugui entrar
en vigor en un futur. La contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada
moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les
prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l’adjudicatària també
haurà de:
Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit té associat un risc
definit pel Responsable de Seguretat Corporativa de l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb la seva política
de seguretat corporativa, que en aquest cas es considera bàsic.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
Les mesures de seguretat aplicables es troben descrites a la política de seguretat de la pàgina web de l’Institut
Municipal d’Informàtica.
L’adjudicatària, com a encarregada de tractament i tenint en compte l’adequació del nivell de seguretat al risc,
tindrà les obligacions següents:
o

Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la
finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar-les per a finalitats pròpies.

o

Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del responsable.

o

Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del
responsable que contingui:



El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada responsable per compte del qual actuï
l’encarregat.
Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.
Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que estigui aplicant.



o
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No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb l’autorització expressa del
responsable del tractament, o en els supòsits legalment admissibles. Si l’encarregat vol subcontractar, haurà
d’informar obligatòriament al responsable i sol·licitar la seva autorització prèvia.
o

Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés
en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzat el contracte.

o

Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin compromès, de
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat
corresponents, de les quals se les ha d’informar convenientment.

o

Mantenir a disposició del responsable la documentació del responsable la documentació acreditativa
del compliment de la obligació establerta a l’apartat anterior.

o

Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.

o

Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades
davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament
i portabilitat de les dades), aquest haurà de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui
el responsable. La comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions que puguin
ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la pertinença del seu contingut)

o

Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol•licituds que tinguin per objecte
l’exercici dels drets dels interessats així com també als requeriments de les autoritats de control.

o

Presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració indicant on estaran ubicats els
servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests. I comunicar qualsevol canvi en
relació amb la declaració esmentada.

o

Indicar si té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, amb indicació del
nombre o perfil empresarials dels subcontractistes, que s’ha de definir per referència a les condicions
de solvència professional o tècnica.

- Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
9.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte podrà ser modificat per les causes legalment establertes a l’article 205.2 i 206 de la LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.
10.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
No hi ha previstes causes de resolució diferents a les normalment previstes.
11.RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA.
No hi ha recepció i termini de garantia degut a la naturalesa del contracte, ja que el seu objecte és el
subministrament de béns consumibles, que es realitzen i són comprovats amb anterioritat a la presentació i
abonament en el seu cas de les factures (art.107.1)
Per tot això,
ES SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal d’iniciar la contractació que té per objecte contractació del
subministrament de les Medalles d’Or de la ciutat de Barcelona, de les Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic,
Cívic o Esportiu i de les Medalles d’Honor i guardons del Títol d’Amic/Amiga de Barcelona (en Argent i fusta de
cedre), que es lliuraran a persones i/o entitats distingides per l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible mitjançant procediment obert simplificat abreujat per un import màxim de 62.647,75 €
IVA inclòs.

Joaquim Romañach Planella
Director
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ANNEX 1: OFERTA ECONÒMICA LOT 1
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS SIGUI AUTOMÀTICA (100 punts)
El Sr./La Sra. .................................. domiciliat/ada a .............. carrer .............. núm. ..., amb DNI/NIF núm.
............................., major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ............... amb domicili a ............
carrer .............. núm. ..., amb l’adreça de correu electrònic següent per rebre les comunicacions electròniques (@)
............................ assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte núm.
............................ , que té per objecte el subministrament de les Medalles d’Or de la ciutat de Barcelona, de les
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu i de les Medalles d’Honor i guardons de Títol d’Amic/Amiga
de Barcelona (en Argent i fusta de cedre), que es lliuraran a persones i/o entitats distingides per l’Ajuntament de
Barcelona, es compromet a realitzar-lo amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al de
Prescripcions Tècniques, pel preu de ........................................ euros (en lletres i xifres), amb el desglossament
següent:
Per la proposta de disminució del preu del contracte, fins un màxim de 75 punts
MEDALLES D’OR AL MÈRIT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Concepte

Preu unitari
(sense IVA)

Preu ofertat
(sense IVA)

IVA
(21%)

Preu ofertat
(amb IVA)

LOT 1
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o
Esportiu individual + insígnia
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o
Esportiu entitat

3.700,00 €
3.250,00 €

Per la reducció del terminis de lliurament, fins a 10 punts d’acord amb el barem de puntuació següent:
Dies
Punts
Marcar
29 dies
1 punt
28 dies
2 punts
27 dies
3 punts
26 dies
4 punts
25 dies
5 punts
24 dies
6 punts
23 dies
7 punts
22 dies
8 punts
21 dies
9 punts
20 dies
10 punts

3. Per la contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fins a
10 punts.
Respecte de cada persona que executarà el contracte, el nombre de dies treballats amb l’empresa, amb la mateixa
modalitat de contracte de treball indefinit en els darrers trenta-sis mesos anteriors a la data de finalització del termini
de presentació de proposicions, és:
Inicials de la
persona treballadora

HOME (H)/
DONA (D)

Categoria professional en
l’empresa
Responsable del contracte
Responsable de taller
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Nombre dies treballats amb contracte indefinit
en els darrers 36 mesos anteriors a la data de
finalització del termini de presentació d’ofertes

* L’empresa farà la declaració omplint aquesta graella. A posteriori es pot sol·licitar aclariments i justificació de la
declaració efectuada
4. Per oferir estoigs produïts amb fusta certificada i materials biodegrables, 5 punts:
Material
Estoigs de fusta de procedència sostenible i materials biodegrables

Ofereix
Sí

No

Estoigs de fusta amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la
presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o
equivalents; o fusta reciclada amb certificació.
* L’empresa farà una declaració responsable omplint aquesta graella En el moment de presentar els
subministraments, haurà de presentar la fitxa tècnica de l’estoig i còpia del certificat FSC o PEFC.
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ANNEX 1: OFERTA ECONÒMICA LOT 2
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS SIGUI AUTOMÀTICA FINS a 100 punts
El Sr./La Sra. .................................. domiciliat/ada a .............. carrer .............. núm. ..., amb DNI/NIF núm.
............................., major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ............... amb domicili a ............
carrer .............. núm. ..., amb l’adreça de correu electrònic següent per rebre les comunicacions electròniques (@)
............................ assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte núm.
............................ , que té objecte el subministrament de les Medalles d’Or de la ciutat de Barcelona, de les Medalles
d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu i de les Medalles d’Honor i guardons de Títol d’Amic/Amiga de
Barcelona (en Argent i fusta de cedre), que es lliuraran a persones i/o entitats distingides per l’Ajuntament de
Barcelona.
es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions
tècniques, pel preu de ........................................ euros (en lletres i xifres), amb el desglossament següent:
Per la proposta de disminució del preu del contracte, fins un màxim de 75 punts

MEDALLES D’HONOR DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Concepte

Preu unitari
(sense IVA)

Preu ofertat
(sense IVA)

IVA
(21%)

Preu ofertat
(amb IVA)

LOT 2
Medalles d’Honor de Barcelona individual + insígnia

500,00 €

Medalles d’Honor de Barcelona entitat + placa

525,00 €

Insígnia d'Amic o Amiga de Barcelona

100,00 €

Placa d'Amic o Amiga de Barcelona

525,00 €

2. Per la reducció del terminis de lliurament, fins a 10 punts d’acord amb el barem de puntuació següent:
Dies
Punts
Marcar
29 dies
1 punt
28 dies
2 punts
27 dies
3 punts
26 dies
4 punts
25 dies
5 punts
24 dies
6 punts
23 dies
7 punts
22 dies
8 punts
21 dies
9 punts
20 dies
10 punts
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3. Per la contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fins a
10 punts.
Respecte de cada persona que executarà el contracte, el nombre de dies treballats amb l’empresa, amb la mateixa
modalitat de contracte de treball indefinit en els darrers trenta-sis mesos anteriors a la data de finalització del termini
de presentació de proposicions, és:
Inicials de la
persona treballadora

HOME (H)/
DONA (D)

Categoria professional en
l’empresa

Nombre dies treballats amb contracte indefinit
en els darrers 36 mesos anteriors a la data de
finalització del termini de presentació d’ofertes

Responsable del contracte
Responsable de taller
* L’empresa farà la declaració omplint aquesta graella. A posteriori es pot sol·licitar aclariments i justificació de la
declaració efectuada
4. Per oferir estoigs produïts amb fusta certificada i materials biodegrables, 5 punts:
Material

Ofereix

Estoigs de fusta de procedència sostenible i materials biodegrables

Sí

No

Estoigs de fusta amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la
presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d’acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o
equivalents; o fusta reciclada amb certificació.
* L’empresa farà una declaració responsable omplint aquesta graella En el moment de presentar els
subministraments, haurà de presentar la fitxa tècnica de l’estoig i còpia del certificat FSC o PEFC.
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