Districte de l’Eixample
www.bcn.cat/eixample

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

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

REVISIÓ LIMITADA DE COMPTES 2018
Òrgan peticionari:
Òrgan de contractació:
Telèfon:
Correu electrònic:
Adreça social:
Perfil de contractant:

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Departament de Recursos Interns
93.256.53.60 / 93 291.62.40
contractacio_eixample@bcn.cat
c/ Aragó, 311, 2a planta, 08009, BARCELONA
https://contractaciopublica.gencat.cat

Dades del contracte
Codi contracte
Codi expedient
Tipus contracte

Procediment Obert Simplificat

Objecte

Revisió dels comptes d’explotació de l’exercici 2018 dels
següents lots:
- Lot 1: Centres Cívics
- Lot 2: Espais i Casals de Gent Gran
- Lot 3: Complex Esportiu Municipal Fort Pienc, Pistes
Poliesportives Joan Miró i Platja de l’Eixample

Codi estadístic-CPV

79212000-3

Formalització del contracte en
document administratiu

Sí

Pressupost
net

IVA 21%

Pressupost
licitació

Econòmic

Programa

Lot 1

15.950,42

3.349,58

19.300,00

22707

92011

Lot 2

2.231,41

468,59

2.700,00

22707

23231

Lot 3

2.314,04

485,96

2.800,00

22707

92011

TOTAL

20.495,87

4.304,13

24.800,00

Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
L’objecte d’aquest expedient és la contractació de la revisió limitada dels comptes d’explotació
de l’exercici 2018 de:
-

Lot 1:els centres cívics del Districte de l’Eixample: CC Cotxeres Borrell, CC Urgell, CC
Sagrada Família, CC Casa Elizalde, CC Golferichs i CC Fort Pienc;
Lot 2: dels Espais i Casals Gent Gran del Districte de l’Eixample
Lot 3: del Complex Esportiu Municipal Fort Pienc, Pistes Poliesportives Joan Miró i
Platja de l’Eixample .
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La revisió consistirà en la verificació dels correctes criteris comptables en l’enregistrament de
les operacions del centre, així com la comprovació dels documents justificatius de les despeses
i ingressos més rellevants.
Una vegada feta la revisió limitada per centre s’ha d’emetre un informe individual amb una
anàlisi econòmic-financer i unes conclusions i recomanacions.

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

Aquest treball ha d’estar realitzat per un soci, o persona signant, inscrit al Registre
Oficial d’Auditors de Comptes.
Dades de les Concessions
LOT 1

IMPORT
SUBVENCIÓ

INGRESSOS
GENERATS
PER LA
PRESTACIÓ
SERVEIS DE
LA
CONCESSIÓ

ADREÇA
CONCESSIONS CENTRES
CIVICS ANY 2018

CENTRE
CÍVIC

PERÍODE A
AUDITAR

Gestió i explotació CC
Cotxeres Borrell, Casal
Infantil i Auditori Calàbria 66

Viladomat, 2-8

310.391,53

165.513,55

Generdesembre
2018

Gestió i explotació CC
Sagrada Família i Casal
Infantil

Provença, 480

375.100,10

268.660,42

Generdesembre
2018

Gestió i explotació CC Casa
Elizalde

València, 302

159.713.92

767.289,78

Generdesembre
2018

Gestió i explotació CC
Golferichs i Espai Fotografia
Català Roca

Gran Via, 491

214.048,24

406.067,72

Generdesembre
2018

Gestió i explotació CC Fort
Pienc i Casal Infantil

Pl. Fort Pienc,
4

265.400,00

198.905,33

Generdesembre
2018

394.869,46

Generdesembre
2018

Gestió i explotació CC Urgell
i Casal Infantil

Urgell, 145

225.838,41
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LOT 2
CONCESSIÓ ESPAIS I
CASALS GENT GRAN

IMPORT
SUVENCIÓ

INGRESSOS
GENERATS PER
LA PRESTACIÓ
SERVEIS DE LA
CONCESSIÓ

PERÍODE A
AUDITAR

210.368,00

49.492,00

1 gener-31 juliol 2018

IMPORT
EXECUTAT
CONTRACTE

INGRESSOS
GENERATS PEL
CONTRACTE DE
PRESTACIÓ DE
SERVEIS

PERÍODE A
AUDITAR

254.135,11

35.410,10

1 agost-31 desembre
2018

IMPORT
SUVENCIÓ

INGRESSOS
GENERATS PER
LA PRESTACIÓ
SERVEIS DE LA
CONCESSIÓ

128.865,00

189.269,98

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

ANY 2018
Gestió i explotació dels Espais
i Casals de gent Gran del
Districte de l’Eixample
CONTRACTE PRESTACIÓ
DE SERVEIS CASALS GENT
GRAN
ANY 2018
Gestió i dinamització dels
Espais i Casals de gent Gran
del Districte de l’Eixample

LOT 3

CONCESSIÓ ESPORTIUS
ANY 2018

Gestió i explotació del
Complex Esportiu Municipal
Fort Pienc, de les Pistes
Poliesportives del Parc Joan
Miró i de la Platja de
l’Eixample

PERÍODE A
AUDITAR

Gener-desembre
2018

Tramesa d’ofertes
Els licitadors hauran d’enviar les seves ofertes A L’Oficina d’Atenció al Ciutadà situada al carrer
Aragó 328 del Registre General.
Les ofertes s’hauran d’emplenar segons el model que s’adjunta com annex 2 al Plec de
Clàusules Administratives Particulars. L’oferta haurà d’estar degudament signada pel licitador.
El termini de presentació de les ofertes serà de 15 dies des de la data de publicació de l’anunci
en el perfil de contractant.
Notificació de l’adjudicació
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L’adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant el que servirà de notificació a
tots els interessats.

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

Protecció de dades
Serà obligació de l’adjudicatari 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. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran
de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic. A partir del 25/05/2018 també s’haurà de complir el que regula
el Reglament General de Protecció de Dades, data en què serà exigible aquesta norma.
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. A aquests
efectes l’empresa adjudicatària haurà de:
Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa adjudicatària
manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures
de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar
l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin
exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser
objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi
extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa
legalment admesa o establerta en aquest plec.
Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del
tractament.
També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les vostres
dades (identificatives i de contacte) només seran a cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un
fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat de
publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos són el registre de les
dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de
contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de
licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el vostre consentiment en
els tractaments de les vostres dades per les finalitats indicades.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant
sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
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Administrativa, ubicades al Passeig de Gràcia, 19, 08007 de Barcelona o mitjançant l’adreça
electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat

Barcelona, octubre de 2019

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

La Directora Servei a les Persones i
al Territori

Núria González i Martín
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