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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE
FORMACIÓ, SUPORT I ANÀLISI PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’ÀREES DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA (APEU) A LA CIUTAT DE BARCELONA
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és l’establiment de les condicions tècniques per la
contractació del servei de formació, suport i anàlisi per a la implantació d’APEUs a la
ciutat de Barcelona.
L’empresa adjudicatària haurà d’executar un programa de formació, suport i anàlisi
amb els següents objectius:
 Oferir formació als eixos comercials de la ciutat de Barcelona per tal de
informar-los sobre les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) i dotarlos dels coneixements necessaris per a dur-ne a terme el procés constitutiu.
 Proporcionar assessorament en la planificació d’una APEU per tal de
maximitzar-ne les possibilitats d’èxit.
 Analitzar la viabilitat d’implementar una APEU en aquells eixos que ho sol·licitin
i mostrin interès en constituir-ne una.
D’acord amb el Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública
sostenible, en l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública
sostenible següents:
-

Pressupost desglossat per conceptes
El pagament del preu a les empreses subcontractades.
L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses
subcontractades
Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual
Comunicació inclusiva

CPV: 79421000-1 Serveis de gestió de projectes que no siguin els de la construcció

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE
D’acord amb les dades del Cens Comercial a Barcelona hi ha 58.276 locals actius a
peu de carrer, distribuïts als 10 districtes de la ciutat.
Els eixos comercials, a partir dels quals es determinarà l’àrea d’influència de les
APEU, es caracteritza per una important concentració de l’activitat comercial durant tot
l’any.
És indispensable, per a garantir l’èxit de les iniciatives d’aquest tipus que puguin sorgir,
que el seus impulsors, membres del teixit comercial, disposi d’un bon coneixement
sobre la seva naturalesa i el funcionament.
La diagnosi és també una eina indispensable per a detectar les necessitats d’una zona
i definir-ne l’estratègia i el pla d’actuació.
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Per tot això, el treball encarregat ha d’incloure, com a mínim:
 Projecte formatiu: A impartir a totes aquelles persones del teixit comercial que
ho desitgin.
 Formació sobre les APEU, la seva naturalesa, composició i funcionament.
 Formació sobre el procés de constitució d’una APEU.
 Legalitat.
 Avaluació.
 Planificació.
 Documental.
Assessorament:
 En aquells eixos en que es mostri interès en formar una APEU és planificarà i
proposarà un calendari d’actuacions encaminats a la seva constitució.
 Projecte d’anàlisi: Per aquelles zones que ho sol·licitin.
 Identificació de la zona d’actuació i justificació.
 Identificació dels subjectes afectats (s’inclouran els locals buits així com d’altres
activitats econòmiques susceptibles de ser-hi incloses)
 Diagnosi social.
 Diagnosi econòmica.
En base a aquesta informació es realitzarà un anàlisi estratègic, tant qualitatiu com
quantitatiu i un informe de viabilitat d’una hipotètica proposta d’APEU a la zona
estudiada.
Compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:
De conformitat amb el punt 5.2 de la Instrucció municipal de 15 de març de 2018
d’aplicació de la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic,
s’informa que es compleixen els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera tot d’acord amb la previsió de l’apartat 3 de la disposició addicional tercera
de la LCSP atès que, la posició pressupostària 0700 22610 43141 va ser aprovada pel
Plenari en el marc del Pressupostos de l’Ajuntament pel 2021.
Insuficiència de mitjans propis: Atès que la Direcció de Comerç no té els recursos
humans necessaris per realitzar aquest servei és necessari obrir un procés de licitació
per contractar aquests serveis.
Justificació de la no divisió en lots: Aquest contracte no es divideix en lots atès que
l’objecte no és susceptible de ser executat per diferents contractistes. Les activitats
estan relacionades entre elles i requereixen d’una coordinació i d’un únic centre gestor.
Tipus de procediment: El procediment serà l’obert simplificat previst a l’art. 159 de la
LCSP de tramitació ordinària. Es tramita per aquest procediment atès que és el que
permet la màxima participació i publicitat.
3.- CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE
Indicar càlcul del pressupost total del contracte desglossat segons el model següent:
Any

Econòmic Programa

Orgànic Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2021

22610

0700

21

12.600,00

72.600,00

43141

60.000,00
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2022

22610

43141

0700

60.000,00

21

12.600,00
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Import
total

72.600,00

145.200,00.- €

El pressupost del contracte es determina per la totalitat del costos. S’ha d’indicar que
els preus que s’han considerat són els de mercat. El desglossament dels esmentats
costos són els següents:

Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social
Total costos directes

75.676,70.- €*
24.973,30
100.650,00.-€

Costos indirectes
Costos d’estructura

13.311,00.-€

Benefici industrial (BI)

6.039,00.-€

Total (costos directes + indirectes + BI)

120.000,00.-€

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el “Conveni
col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública
(codi de conveni: 99001355011983)”. Com s’ha indicat anteriorment els preus que
s’indiquen son els de mercat, i per tant el cost salarial és superior al previst al conveni,
atès que el tipus de servei que es requereix té una remuneració més alta.
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat a partir d’una plantilla de 4 persones
treballadores que ha d’executar el contracte, sent les hores previstes 1060. Els
professionals que desenvoluparan el contracte estan previstos al Grup Professional A,
i la jornada anual ordinària prevista el conveni és de 1.800 hores:

Grup
A

Salaris a partir del 31-12-2019
Salari
Plus
Salari Total
Base
Conveni
25.035,54 1.754,77
26.790,31

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC).
El valor estimat del contracte és 120.000 euros.
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VE prestació VE
eventuals VE
pròrrogues
modificacions
previstes
2021
80.000,00
2022
40.000,00
TOTAL 120.000,00
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Any

VE altres SUMA
conceptes
80.000,00
40.000,00
120.000,00

5.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de 5 mesos des de l’endemà de la formalització, o des de
la data que s’indiqui a la mateixa.
6.- REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
Requisit de solvència dels licitadors:
Solvència econòmica i financera:
Justificació: Donades les característiques i l’import total del contracte es considera
adient, ajustat a l’objecte del contracte i al seu import, exigir la solvència econòmica
següent per tal d’acreditar poder fer front a les obligacions que adquirirà l’empresa en
el moment de realitzar les tasques que es deriven del present contracte.
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en
l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data
de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresa ha de tenir un import igual o superior de 120.000,00 euros. En
el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà
proporcional al període.
Solvència tècnica o professional:
Justificació: Donades les característiques del contracte, es considera adient que els
licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en base als treballs realitzats en relació
al objecte del contracte. Els perfils requerits són els necessaris per la realització de les
tasques del projecte.
D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que
l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució
en el decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que
els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 84.000,00
euros.
D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, el criteri de correspondència entre els serveis
executats per l’empresa licitadora i els que constitueixen l’objecte del contracte és la
pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun
dels que estableix el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP), Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en
cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV, en el
seu defecte el codi CNAE i en el seu defecte l’estudi de l’objecte.
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D’acord amb l’article 76.2) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l’empresa,
participant en el contracte, ha de tenir les característiques mínimes següents:
El licitador s’haurà de comprometre a adscriure al contracte els següents recursos
humans necessaris per la seva execució: (mínim una persona per cada perfil
professional descrit):
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1 Responsable-coordinador del servei. Haurà d’acreditar formació acadèmica
universitària (llicenciatura/Diplomatura/Grau) en Dret i/o en Ciències econòmiques /
ADE / Ciències Empresarials, amb més de 10 anys d’antiguitat.
1 Consultor sènior-formador. Haurà d’acreditar formació acadèmica universitària
(llicenciatura/Diplomatura/Grau) en Dret i/o en Ciències econòmiques / ADE / Ciències
Empresarials i disposar d’un màster o postgrau en qualsevol especialització vinculada
a la pedagogia i/o la formació, amb una antiguitat mínima de 10 anys.
1 Consultor sènior-tècnic en matèria de contractació pública. Haurà d’acreditar
formació acadèmica universitària (llicenciatura/grau) en Dret i postgrau o màster en
matèries relacionades amb el Dret administratiu. A més, haurà d’acreditar experiència
en matèria de dret administratiu.
1 Consultor sènior-tècnic dinamitzador comercial. Haurà d’acreditar haver
participat en la dinamització de comerços i àrees comercials o en mercats municipals.
Per tal d’acreditar l’experiència, s’haurà d’aportar els contractes dels diferents
projectes en que hagi treballat, o documentació acreditativa d’haver desenvolupat les
esmentades tasques durant el període indicat.
La formació del personal s’acreditarà mitjançant certificats o diplomes expedits per
entitats públiques, col·legis oficials, universitats públiques o privades, i d’altres entitats
formadores públiques o privades.
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat,
computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix,
des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, no han d’acreditar
l’experiència, és a dir, l’import anual executat i declararan la seva solvència tècnica
segons els altres criteris establerts en aquest apartat.
7.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Criteris de CÀLCUL
S’estableixen uns criteris de valoració que compleixen amb les següents normes de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. La D.A.41 d’aquesta
llei defineix els serveis de consultoria com a prestacions de caràcter intel·lectual i fa
que se’n derivin les següents conseqüències:
L’article 145.3 prohibeix utilitzar el preu com a factor determinant.
L’article 145.4 que estableix un mínim d’un 51% a criteris de qualitat.
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L’article 159.1.b limita al 45%, en lloc del 25%, els criteris sotmesos a judici de valor en
procediments oberts simplificats.
7.2.- Criteris de judici de valor 45 punts
Presentació d’un Projecte d’execució dels serveis de formació, suport i anàlisi per a la
implementació d’àrees urbanes de promoció econòmica:
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El projecte haurà de contenir els següents aspectes, la descripció i explicació dels
quals serà valorats de la següent manera:
-

Pla General d’actuació proposat. Metodologia, Calendari i Formació proposada.
Propostes activitats formatives. Fins 15 punts.
Organització i coordinació de l’equip. Fins a 10 punts.
Memòria amb la proposta d’anàlisis per a l’avaluació de la viabilitat de la
implementació d’una APEU. Fins a 10 punts.
Mitjans tècnics i materials per a dur a terme la prestació. Fins a 10 punts.

Justificació del criteri: Aquest criteri pretén analitzar el grau de desenvolupament i
programació de les diferents licitadores, en aspectes claus del contracte, com són
conèixer la metodologia docent, i les diferents activitats que es duran a terme, el
calendari d’execució de les mateixes. També es pretén valorar el grau de coordinació
intern entre els diferents membres de la contractista i d’aquests amb el propi
Ajuntament. Així mateix, també es valorarà els criteris que les licitadores hagin previst
a l’hora de informar sobre la viabilitat de projectes d’APEUS que estiguin en fase de
gestació. Per última permetrà fer una valoració del mitjans tècnics i materials que
s’empraran en el curs de l’execució del contracte.
Aquesta proposta organitzativa es valorarà segons el següent barem:
7.1.1.- Pla General d’actuació proposat. Metodologia, Calendari i Formació
proposada. Propostes activitats formatives. Fins 15 punts.
-Es valorarà insuficient, quan no s’expliqui o no estigui ben plantejada ni la
metodologia, ni el calendari, ni la formació proposada. Així com aquelles el contingut
pedagògic de les quals sigui totalment inadequat i incoherent amb el contracte. Amb
aquesta qualificació s’atorgaran 0 punts.
-Es valorarà suficient quan s’aporti una proposta bàsica de metodologia, del calendari,
de la formació proposada, sense aportar un contingut pedagògic complet. Amb
aquesta qualificació s’atorgaran 5 punts.
-Es valorarà bé quan s’aporti una bona proposta de metodologia, el calendari i la
formació proposada que siguin factibles per executar-les, coherent amb l’objecte del
contracte, però que no estigui suficientment desenvolupada o tingui contingut
pedagògic parcialment adaptable. Amb aquesta qualificació s’atorgaran 10 punts.
-Es considerarà excel·lent quan s’aporti una proposta detallada i complerta de
metodologia, el calendari i la formació proposada amb contingut pedagògic totalment
adaptable, relacionat amb el teixit comercial, tenint en compte les particularitats del
contracte. Amb aquesta qualificació s’atorgaran 15 punts.
7.1.2.- Organització i coordinació de l’equip. Fins a 10 punts.
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Es valorarà com a insuficient quan la proposta no descrigui l’organització i coordinació
de l’equip que ha d’executar el contracte, ni la d’aquest amb l’Ajuntament. Amb
aquesta qualificació s’atorgaran 0 punts.
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Es valorarà fins a suficient, quan la proposta faci una descripció molt bàsica de
l’organització o de la coordinació interna i amb l’Ajuntament. Amb aquesta qualificació
s’atorgaran 2,5 punts.
Es valorarà fins a bé quan la proposta faci una descripció correcte de l’organització i
de la coordinació interna o de la coordinació interna amb l’Ajuntament. Amb aquesta
qualificació s’atorgaran 5 punts.
Es valorarà fins a excel·lent que hi hagi una proposta coherent, completa i exhaustiva
de l’organització de la coordinació interna, així com un proposta coherent, completa i
exhaustiva de la coordinació amb l’Ajuntament. Amb aquesta qualificació s’atorgaran
10 punts.
7.1.3.-Memòria amb la proposta d’anàlisis per a l’avaluació de la viabilitat de la
implementació d’una APEU. Fins a 10 punts.
Insuficient: proposta d’avaluacions no adequades a les característiques del contracte o
de difícil aplicació pràctica o que no tingui cap impacte en la visibilitat del programa o
que per la seva complexitat comporti una gran dificultat per a la seva execució. Amb
aquesta qualificació s’atorgaran 0 punts.
Suficient: Proposta d’avaluacions sense desenvolupar en què s’enumerin paràmetres a
valorar que estiguin mínimament descrites però no suficientment desenvolupades, ni
estigui suficientment adaptades a l’objectiu del contracte. Amb aquesta qualificació
s’atorgaran 2,5 punts.
Bé: Proposta d’avaluacions ben explicades i desenvolupades en que s’aporta
paràmetres descrits i adaptats als objectius del contracte. Poc adient per a ser
emprada a la pràctica o sent necessària la seva modificació per a tal fi. Amb aquesta
qualificació s’atorgaran 5 punts.
Excel·lent: Proposta d’avaluacions molt ben explicada, totalment desenvolupada i
coherent amb les característiques del contracte. Totalment adient per a poder ser
emprada a la pràctica. Amb aquesta qualificació s’atorgaran 10 punts.
7.1.4.- Mitjans tècnics i materials per a dur a terme la prestació. Fins a 10 punts.
Es valorarà com a insuficient quan la proposta els mitjans tècnics i materials per dur a
terme la prestació. Amb aquesta qualificació s’atorgaran 0 punts.
Es valorarà fins a suficient, quan es tracti d’una proposta bàsica on només s’enumerin
mitjans tècnics o materials, però sense entrar en detall. Amb aquesta qualificació
s’atorgaran 2,5 punts.
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Es valorarà fins a bé quan hi hagi una proposta definida i detallada dels mitjans tècnics
i materials, però que la mateixa no sigui totalment adient a les característiques
concretes del contracte. Amb aquesta qualificació s’atorgaran 5 punts.
Es valorarà fins a excel·lent que hi hagi una descripció coherent, completa i exhaustiva
dels mitjans materials i tècnics, i que sigui totalment adient a les característiques
concretes del contracte. Amb aquesta qualificació s’atorgaran 10 punts.
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Puntuació total d'aquests criteris (1): 45 punts.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor
s'ha d'incloure necessària i únicament en el sobre electrònic B.
La proposta ha de tenir una extensió màxima de 25 pàgines, en format DinA4, amb
tipus de lletra ARIAL, mida de lletra 10 i interlineat simple. En cas d’excedir l’extensió
màxima, únicament es valoraran les 25 primeres pàgines.
7.2 Criteris automàtics 55 punts
7.2.1.- Criteri econòmic 35 punts
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb
la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública
sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018,
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net
de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà
aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny:

(

)

7.2.2.- Criteris de Qualitat Objectivables 20 punts
Qualificació del Responsable-coordinador del servei.
- Títol de postgrau en Dret de l’administració pública, s’atorgaran 5 punts
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar la titulació corresponent junt amb el
model d’oferta.
- Títol de màster en Dret de l’administració pública, s’atorgaran 15 punts
Per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar la titulació corresponent junt amb el
model d’oferta.
Important: per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar la titulació
corresponent junt amb aquest model d’oferta.
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Justificació: es demana com a criteri d’adjudicació l’esmentada qualificació atès que
al ser un servei tècnic especialitzat que se centra en l’assessorament sobre els
APEUS, figura de recent creació legal (Llei 15/2020, de 22 de desembre de les àrees
de promoció econòmica urbana), i tractant-se d’una actuació específicament dirigida a
la formació i la consultoria en l’àmbit de la col·laboració público-privada, de
l’assessorament i/o consultoria d’entitats públiques i públiques de dret privat i/o en
matèria de relació entre el comerç i l’administració pública, es considera valorable
amplis coneixements en Dret de l’administració pública. La implementació, seguiment i
control d’aquesta figura publico-privada recaurà en gran mesura en les Corporacions
locals. La formació requerida no és imprescindible per a la correcta prestació del
servei, però està en possessió de la mateixa possibilita una execució òptima.
Puntuació total d'aquests criteris (2): 55 punts.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha
d'incloure necessària i únicament al sobre electrònic C.
Puntuació de la totalitat dels criteris d'adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor
i avaluables automàticament)(1+2): 100 punts.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb
valors anormals o desproporcionats un diferencial de 5 punts percentuals per sota de
la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 15 punts percentuals
respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al
5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
D'acord amb la previsió de l'article 149.4 LCSP, es rebutjarà l'oferta si es comprova
que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria
de subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el
Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en l'annex V LCSP.
Mesura social.Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni
sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials,
es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les
persones treballadores o d’una organització representativa del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris
dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són
inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació.
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Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicarà el següent criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes:
- Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla de cadascuna de les empreses.
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- Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
- Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d’oportunitat entre dones i homes.
- Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà
preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major
percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.
8.- MESA DE CONTRACTACIO
1. La mesa de contractació estarà constituïda per:
President/a: L’Alcaldessa o persona en qui delegui, d’acord amb l’art.13 de la Carta
Municipal de Barcelona i la delegació de 15 de juny de 2019
Vocals:
Titulars
1. El secretari general,

Substituts
Els/Les secretaris/àries delegats/des,

2. L’interventor general,

Persona en qui delegui

3. El Director de Direcció de Serveis de Tècnica de Serveis de Comerç,
Comerç, Restauració i Consum, Sr, Restauració i Consum, Sra. Marleny
Manel Vázquez Asencio
Colmenares González
4. Tècnica responsable de Serveis de Tècnica de Serveis de Comerç,
Comerç, Restauració i Consum, Sra. Restauració i Consum, Sra. Encarna
Flora Torrents
Palma Buzón
5. Tècnic Superior en Dret, Sr. Narcís Tècnica Superior en Dret, Sra. Judith
Serra Cayuela*
Nieto Lázaro*
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Actuarà com a Secretari/ària un/a funcionari/ària de la Corporació.
* Funcionaris/àries interins/es. La Direcció de Comerç no disposa de funcionaris/àries
de carrera suficients capacitats per ser titulars de les meses de contractació.
2. Actuarà com a secretari/ària de la Mesa un/a funcionari/ària de la Corporació.
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9.- GARANTIA PROVISIONAL I/O DEFINITIVA
L’adjudicatari del contracte està obligat a constituir una garantia definitiva del 5% de
l’import de l’adjudicació IVA exclòs.
En el present contracte no s’exigeix garantia complementaria ni provisional.
10.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’inici de l’execució del contracte serà al dia següent al de la seva formalització o bé
aquell que s’indiqui en la pròpia formalització. El lloc on es realitzarà la prestació
estarà en funció de les activitats del programa, a la ciutat de Barcelona.
En el supòsit que les tasques a realitzar per l’empresa detallat en el plec de
prescripcions tècniques no es puguin dur a terme d’acord a les especificitats i calendari
previst degut a les mesures dictades per les autoritats sanitàries amb motiu del
COVID-19, el contractista adaptarà i modificarà el calendari i/o les activitats
programades d’acord amb les mesures vigents i/o les noves dates indicades per
l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta adaptació i/o modificació no comportarà variació
en el preu inicial del contracta.

11.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
Periodicitat mensual. Els abonaments es realitzaran mensualment d’acord amb les
factures que presenti l’adjudicatària. L’import de les mateixes no serà idèntic cada mes
atès que es preveu que els primers mesos es realitzi gran part del servei i per tant la
quantitat facturada sigui superior.
12.- REVISIÓ DE PREUS
No hi ha revisió de preus
13.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Manuel Vázquez Asencio, Director de la Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i
Consum.
Per qüestions tècniques, Flora Torrents Sesé, tècnica de la Direcció de Serveis de
Comerç, Restauració i Consum.
14.CONDICIONS
ESPECIALS
CONTRACTISTA.
Les previstes legalment.

D’EXECUCIÓ

I

OBLIGACIONS

DEL
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El contractista restarà obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea
en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació
contractual essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de
l'article 211.
D’acord amb l’article 202 de LCSP, la condició especial d’execució aplicable al
contracte és:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1. 1 El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les
obligacions de pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació
contractual entre les parts, que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa
subcontractista.
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà
audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al•legui el
que cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació
farà el pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a
l'empresa contractista principal i amb efectes lliberadors.
1.2 L'acreditació
subcontractades.

de pagament

en

termini

de

pagament

a

les

empreses

D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot
cas, una vegada finalitzada la prestació.
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de
pagament establert per l'Ajuntament per al contractista.
Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la imposició
d'una penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació.
1.3 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa
d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin al respecte.
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1.4. Comunicació inclusiva.
L’empresa contractista ha de garantir,
• que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses
amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.
• l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.
• en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació
de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius
perpetuadors de prejudicis.
S’annexa el Protocol que inclou el procediment d’aplicació de la clàusula social de
comunicació inclusiva.
Justificació: la finalitat de les condiciones especials d’execució establertes pretenen
assegurar que es manté la qualitat integral del servei objecte del contracte, pel que fa
al desenvolupament de les activitats així com del personal que les portarà a terme,
durant tota l’execució d’aquest.
2. Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat.
3. Obligacions de l’empresa contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada a:
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la
seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de
l'execució del contracte.
b. 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.
c. Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i
altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la
legislació vigent.
d. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o
notoris dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte,
complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat
exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran
de respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre
protecció de dades i especialment en l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de
6 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties dels
Drets Digitals i normes que la desenvolupin. L’empresa contractista tindrà la
consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.
e. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i
fer-ne ús en el servei objecte del contracte.
f. Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del
contracte, i en tot cas anualment, li sigui requerida per la responsable del
contracte respecte l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos
assumits per l'empresa pel que fa a legislació dels drets de les persones amb
discapacitat, la contractació de persones amb particulars dificultats d'inserció al
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h.
i.
j.

mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa
Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals
ambientals que s’estableixin als plecs.
Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar
assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i
aptitud del contractista del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els
haurà d’aportar dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció.
L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica de
fins al 5% del preu del contracte.
Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el Conveni
Col·lectiu sectorial aplicable.
Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals
Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.

15.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau,
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en
document administratiu.
16.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
30 dies i un mes, respectivament.
17.- SUBCONTRACTACIÓ
S’autoritza la subcontractació.
18.- CESSIÓ
Resta prohibida.
19.- DEMORA EN LA PRESTACIONS
Proporció diària de 0,60 euros per cada 1.000 del preu del contracte.
20.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen faltes i sancions diferents a les previstes legalment.

21.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Les previstes legalment
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ANNEX 3: MODEL OFERTA (criteris automàtics)
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 servei de
.................., expedient núm. ............., es compromet a realitzar-lo amb subjecció al
plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, i pel preu
de ... euros (en lletres i xifres), amb el desglossament següent:
1.- Oferta econòmica:
Preu sense IVA: ............
Tipus IVA: .... %
Import IVA: ............ ___________
Preu total del contracte: ............
2.- Qualificació del Responsable-coordinador del servei.
Marcar amb una “X” l’opció
corresponent
Postgrau en Dret de l’administració pública,
s’atorgaran 10 punts
Màster en Dret de
s’atorgaran 20 punts

l’administració

pública,

Important: per a la valoració d’aquest criteri caldrà aportar la titulació
corresponent junt amb aquest model d’oferta.

(Lloc, data i signatura)
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