BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA.
CONTRACTE TIPUS
ADQUISICIÓ DEL DRET D’ÚS, ACTUALITZACIÓ, SERVEI DE MANTENIMENT I
SUPORT TÈCNIC DE LLICÈNCIES PER L’EINA DE GESTIÓ DE PROJECTES
PROJECTPLACE
DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
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Barcelona,

REUNITS
D’una part la Sra. ____________, major d’edat, amb DNI. _________ i domicili a
efectes d’aquest contracte al carrer _________, ____, _ a planta, ______, Espanya.
I de l’altra el Sr. _____________________

INTERVENEN
La primera, en nom i representació de la Companyia Mercantil "BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, SA." (en endavant BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
S.A.), domiciliada a Barcelona (Espanya), carrer _______, ____, _ a planta , C.I.F.
__________, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom ______, foli ___, full
núm. _______, inscripció __. El Sr. __________ actua en la seva condició de _______
de la Companyia, d'acord amb la designació _____________________, segons
escriptura de nomenament i consolidació d’acceptació de càrrec autoritzada pel Notari
de Barcelona, Sr. _____________ el dia __ de ____ de ______, amb el núm. ____ del
seu protocol, i en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article __ dels Estatuts de la
Societat.
El segon en nom i representació de _______.

EXPOSEN

I.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, gestiona diferents dependències i
serveis públics de la ciutat de Barcelona, mitjançant les seves Divisions d’Aparcaments,
Transports, Anella Olímpica, Parc de Montjuïc, Parc del Fòrum, Zoo de Barcelona, així
com mitjançant les Divisions Corporatives de BSM. Per tal de gestionar els projectes
d’aquestes àrees, BSM disposa de l’eina de software de projectes Projectplace, de la
qual necessita contractar nous drets d’ús.
II.- A tal fi, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, ha convocat un procediment
obert per a l’adjudicació del Contracte relatiu a ____________________, publicant-se
el corresponent anunci de convocatòria a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat en data _________ i al DOUE en data __________.
III.- L’òrgan de Contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., per
Resolució de data _________________, ha adjudicat el contracte esmentat en
l’expositiu anterior, a _________________.
IV.- L’adjudicatari ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, S.A. la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligarse i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, i ha constituït la fiança
definitiva exigida en les bases de la licitació, que ha quedat a disposició de
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. als efectes previstos en aquest
Contracte.
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V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte relatiu a
______________, i que queda subjecte a les següents:

CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.- L’objecte d’aquest contracte és regular les condicions relatives a l’adquisició del dret
d’ús, actualització, servei de manteniment i suport tècnic de llicències per a l’eina de
software de gestió de projectes Projectplace de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
L’objecte del contracte abasta el contingut establert al Plec Tècnic i consisteix en
l’adquisició del dret d’ús, actualització, servei de manteniment i suport tècnic de
llicències per a l’eina de gestió de Projectes ProjectPlace de Barcelona de Serveis
Municipals, S.A.
Formen part de l’objecte del contracte de la present licitació els desplaçaments, la mà
d’obra i material necessari per la prestació del servei, així com les actualitzacions i
documentació tècnica pertinent.
L’adjudicatari s’obliga a lliurar les llicències, que en el seu cas BSM requereixi, en el
lloc que BSM li indiqui i en les condicions esmentades en el Plec Tècnic.
L’adjudicatari s’obliga, també, a donar accés a BSM, sense cost addicional, a les noves
versions, actualitzacions i qualsevol utilitat que ProjectPlace incorpori addicionalment a
les llicències esmentades.
L’abast de les condicions tècniques del present contracte s’estableix al Plec de
Prescripcions Tècniques, les quals seran d’obligat compliment per l’adjudicatari.
En tot cas, les prestacions derivades del contracte es realitzaran d’acord amb les
instruccions i supervisió que als efectes realitzi BSM.
2.- El present contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació que
s’annexa:








El Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. _.
El Plec de Prescripcions Tècniques, com annex núm. __.
L’oferta econòmica presentada per ________, que s’acompanya com annex
núm. _.
Còpia de la fiança, com annex núm. ___
Compromís de Confidencialitat i Protecció de dades com annex núm. _.
Acord de protecció de dades, com annex núm. ___
Altres

De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada
per les parts formant part integrant del Contracte.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà
d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de
llur numeració.
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2.- PREU
L’import global i màxim pels tres anys de contracte s’estableix en la quantitat de CENT
CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €), ABANS IVA, a raó d’un preu unitari de _____
euros llicència/mes (abans iva).
Malgrat aquest pressupost inicial, l’import establert en el paràgraf anterior no conté la
naturalesa d’un preu fix total i alçat, essent el preu final el resultat d’aplicar els preus
unitaris ofertats per l’adjudicatari als dret d’ús efectivament adquirits.
BSM no resta obligada a exhaurir la partida alçada ni l’adjudicatari tindrà dret a percebre
cap tipus de compensació econòmica o indemnització per aquest concepte.
2.- En el preu del contracte s’entendran incloses, totes les quantitats necessàries i, en
concret, les que es relacionen a continuació, essent d de caràcter merament enunciatiu,
però no limitat:
-

Els impostos i quotes a la Seguretat Social.
Assegurances de tota mena.
Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el
Valor Afegit.
La mà d’obra, maquinària, utillatges, eines i tot el material necessari.
Assistència en remot i in stu en el seu cas
Documentació tècnica
Els desplaçaments o el transport necessaris per l’execució de la prestació.
Dietes i manutenció del personal, en cas de ser necessaris.
La resta de despeses necessàries per la bona execució del contracte.

3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
3.1. Forma de facturació
L’adjudicatari emetrà una factura en el màxim de 3 dies després de la validació de posta
a disposició de les llicències. En aquesta i constarà el nombre de llicències, el preu
unitari i l’import toal.A la factura s’indicarà el número de comanda que BSM els facilitarà.
La factura es podrà enviar per correu electrònic, en format pdf (un pdf per factura) a
l’adreça facturabsm@bsmsa.cat, indicant en l’apartat “’assumpte” la paraula factura.
En aquest cas el termini de 30 dies s’iniciarà a partir de l’entrada als nostres sistemes
informàtics del document en pdf (es considerarà entrada quan el correu de BSM rebi
efectivament el document, comptant com a data el primer dia laborable).

3.2.- Forma de pagament
BSM pagarà el seu import transcorreguts 30 dies comptant des de la data de recepció
de la factura a les oficines de BSM Departament Administració al carrer Calàbria, 66,
5a planta. La factura es pagarà mitjançant confirming.
Per a la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de
BSM. En el cas que BSM incorregués en mora en el compliment de les seves
obligacions, i si així ho demana l’Adjudicatari, les quantitats adeutades meritaran
l’interès legal establert a l’article 1108 del Codi Civil.
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4.- TERMINI
1.- El termini de vigència d’aquest contracte s’estableix en TRES (3) ANYS iniciant la
seva vigència a l’endemà de la seva darrera signatura.
2.- El termini màxim de lliurament de les noves llicències que en el seu cas BSM
sol·liciti, serà de dues (2) setmanes, comptades a partir de la data de sol·licitud de BSM
i es lliuraran en el lloc que aquesta li indiqui, d’acord amb el que s’estableix en el present
plec.
3.- El present contracte podrà prorrogar-se per venciments anuals amb un màxim de
tres (3) anys mitjançant comunicació fefaent dirigida al domicili designat per
l’adjudicatari amb un període de preavís de 30 dies naturals. En aquest cas, la pròrroga
serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’adjudicatari, d’acord
amb allò previst a l’article 23 TRLCSP.
5.- GARANTIES I ASSEGURANCES
1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatari.
2.- L’adjudicatari nomena i es compromet a tenir com a Responsable i Interlocutor del
Subministrament al Sr. ___________
3.- Atesa la naturalesa del present contracte el període de garantia s’estableix en dotze
mesos, comptats a partir de la data de finalització del contracte.
4.- L’adjudicatari s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi,
per tot el període de durada del contracte i el de la seva garantia, amb un límit no inferior
a cent cinquanta mil euros (150.000 €), la responsabilitat dels danys i perjudicis causats
a terceres persones i els seus béns com a conseqüència de l’execució dels treballs que
són objecte del contracte.

6.- RÈGIM DE FIANCES
1.- S’incorpora a aquest contracte, com a annex núm. __, una còpia de la fiança
constituïda per l’adjudicatari, per import de _______ euros, d’acord amb el Plec de
condicions particulars, quedant l’original en poder de BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A., fiançant l’exacte compliment de les obligacions i de les altres
responsabilitats que assumeix, derivades del present contracte.
2.- La fiança respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari que es derivin del Contracte;
de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats
que, en el seu cas, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. hagués abonat en
excés arran de la liquidació final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de
l’ incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. per tercers i, singularment, per
l’Administració a tenor dels termes que regulen el present contracte; i amb caràcter
general, del compliment de totes les seves obligacions.
3.- En qualsevol dels supòsits previstos en la clàusula 9.1, excepte en el cas de mutu
acord, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà procedir lliurement i per
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la seva exclusiva determinació a l’execució de la fiança constituïda, i disposar de les
quantitats que abasti. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos
dels quals es cregui assistit l’adjudicatari, que no suspendran en cap cas la lliure
disponibilitat de la fiança per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., essent
la única obligació d’aquesta reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així
resultés procedent.
4- L’ esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció de
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., la liquidació del contracte i lliurats tots
els certificats i documentació que sigui pertinent.

7.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS
1.- Al llarg de tota la durada del contracte, l’adjudicatari haurà d’estar al corrent de les
obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat
Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i rigorosament responsable,
amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A., de l’ incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.
2.- D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de
la prevenció de Riscos Laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos
Laborals, l’adjudicatària està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals.
3.- L’adjudicatari facilitarà a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. el certificat
positiu de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals emès per l’Administració
als efectes del compliment de l’article 43.1.f de la Llei General Tributària 58/2003 de 17
de desembre, en qualsevol en el que sigui requerit a l’efecte.
4.- Així mateix, l’adjudicatari s’obliga a lliurar el certificat acreditatiu de no mantenir
deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com el TC2 corresponent,
en qualsevol moment que sigui requerit a l’efecte. Es considera, en tot cas, una
obligació essencial del contracte.
8.-OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI, INCOMPLIMENTS I
PENALITZACIONS
1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’Adjudicatari.
2.- L’ adjudicatari restarà obligat a complir l’objecte d’aquest contracte, d’acord amb el
plec de condicions particulars, tècniques i resta de documentació que s’annexa al
present contracte.
3.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb la normativa vigent en la matèria al llarg de tota
la durada del contracte.
4.- Serà, també, obligació de l’adjudicatari, facilitar la informació que s’estableix a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, en qualsevol moment, quan li sigui requerit a l’efecte per part de BSM.
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5.- S’estableix un règim específic de penalitzacions en aquest contracte, apart del
previst a la normativa aplicable, el qual es detalla a continuació.
L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals que es derivin
del contracte, per part de l’adjudicatari, o la transgressió de qualsevol de les clàusules
que formen part del present contracte o documents integrants del mateix, es
classificaran en incompliments lleus, greus i molt greus, segons escaigui i d’acord amb
la següent ponderació:
a) Incompliments molt greus

















Incompliment de la prestació del servei/subministrament, sigui per
abandonament o d’altres causes.
La demora en el començament de la prestació del subministraments sobre la
data prevista, excepte causes de força major, degudament justificades i
admeses per BSM.
La paralització i/o interrupció dels treballs, en el termini d’execució en el que
han de ser realitzats
La
prestació
manifestament
defectuosa
i
irregular
dels
serveis/subministrament, a criteri de BSM.
Incompliment molt greu dels terminis o les condicions establerts en el present
plec, sense perjudici de les accions posteriors que se'n derivin.
Manca d'elements i/o mesures de seguretat per a la prestació del
servei/subministrament.
Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei/subministrament.
La resistència als requeriments efectuats per BSM o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
Incompliment dels requisits de confidencialitat establerts en aquest contracte i
del que estipula la normativa reguladora de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
Incompliment molt greu de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals i
en la pròpia del sector regulador dels serveis que es contracten.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en l’oferta de l’adjudicatari, si s’escau, quan
produeixi un perjudici molt greu.
La reincidència en la comissió de faltes greus.
La manca dels permisos necessaris per portar a terme els
serveis/subministraments.
Menyscabar la imatge de BSM
Manca de cobertura del servei/subministrament durant un període de temps,
per inexistència de personal suplent o altres causes.
Falsedat de la declaració de l’adjudicatària o subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta
relació és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

b) Incompliments greus




L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta molt greu.
Incompliment greu dels terminis o les condicions establerts en el present plec,
sense perjudici de les accions posteriors que se'n derivin.
El retard sistemàtic en la prestació dels serveis/subministraments.

Exp. 2017-IDI-11CA (C.S.)

7
















Els incidents del personal pertanyent a l'empresa adjudicatària amb terceres
persones, tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del
servei/subministrament.
Modificació del subministrament sense causa justificada ni notificació prèvia.
La resistència als requeriments efectuats per BSM/, o la seva inobservança.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi incompliment molt greu.
No retirar el personal després d’ésser exigida la seva retirada pel responsable
de BSM
Reincorporar al servei personal retirat amb anterioritat a petició de BSM
Permetre per acció u omissió, l’accés a dependències de BSM/ a persones
alienes al servei/subministrament contractat.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en l’oferta de l’adjudicatari, si s’escau, quan
produeixi un perjudici greu.
La manca de conservació de les instal·lacions i el seu mal ús.
Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni
formació prèvia.
Tracte incorrecte cap als comandaments de BSM/ per part del personal de
l’adjudicatària.
La manca de lliurament en temps i forma, de tota la informació respecte de la
prestació del servei/subministrament que li hagi estat sol·licitada per BSM
L’incompliment greu de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
La reiteració en la comissió de faltes lleus.

c) Incompliments lleus




Manca de col·laboració amb el personal de BSM
Intervenir en assumptes interns de BSM
No avisar a BSM de la incorporació de personal nou o del possibles canvis
d’aquest personal.

Es consideraran, també, incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment i
que d'alguna manera signifiquin detriment de les condicions establertes en aquest Plec,
amb perjudici no greu dels serveis o que donin lloc a deficiències en la prestació,
d’acord amb el que s’estableix en el Plec de Prescripcions Tècniques.
En el cas de que l’adjudicatari incorri en alguna de les conductes identificades com a
incompliments, BSM podrà aplicar el règim de penalitzacions que s’estableix a
continuació, d’acord amb el procediment que es detalla:

Incompliment molt greu: una penalització màxima d’un 15% de l’import de la
factura corresponent al període en què s’ha realitzat l’incompliment.

Incompliment greu: una penalització màxima d’un 10% de l’import de la factura
corresponent al període en què s’ha realitzat l’incompliment.

Incompliment lleu: una penalització màxima d’un 5% de l’import de la factura
corresponent al període en què s’ha realitzat l’incompliment.
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Apart de les penalitzacions genèriques, a continuació s’estableixen les següents
penalitzacions específiques addicionals pels casos d’incompliment del termini de
lliurament de les noves llicències:


Pel retard en l’entrega de les llicències, s’establirà una penalització
corresponent a 3.- €/dia/llicència.

Les penalitzacions indicades es podran imposar de forma simultània, en el cas de que
es compleixin condicions per aplicar més d’una penalització.
Les penalitzacions s’aplicaran a la factura en concepte d’adquisició de llicències del
contracte o es deduiran de la garantia dipositada.
En el cas de reincidència en la comissió d’una infracció de la mateixa qualificació, la
penalització serà la que correspongui de multiplicar el resultat obtingut per l’aplicació
del percentatge indicat anteriorment, per la reiteració (és a dir, si l’adjudicatari comet
dos conductes qualificades com a greus, la segona vegada se li aplicarà una
penalització per l’import que resulti de multiplicar l’import corresponent al 3% del preu
global del contracte per 2).
En el cas de que es cometin per part de l’adjudicatària tres o més conductes que siguin
qualificades com a incompliments molt greus, BSM podrà acordar la resolució del
contracte, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre cap
indemnització o compensació per aquest motiu i essent necessària, únicament, la
notificació d’aquest fet per part de BSM.
En tot cas, BSM tindrà dret a rescabalar-se per aquest fet, així com de cobrar les
penalitzacions corresponents, a través del descompte en factura.
La qualificació dels incompliments serà determinada per BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A. En aquest cas, es seguirà el procediment que es descriu en el punt
següent.
En el cas que es produeixi alguna de les incidències descrites en aquest contracte, el
procediment que es seguirà serà el que es detalla a continuació:


BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. notificarà a l’adjudicatari
per escrit la incidència/incompliment ocorregut, la seva graduació i les
característiques del mateix.



Es donarà un termini màxim de deu dies naturals a l’adjudicatari per
presentar les al·legacions que consideri pertinents, tot indicant quines
mesures ha adoptat per evitar la producció d’una nova
incidència/incompliment.



BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. notificarà a l’adjudicatari
la resolució adoptada, atenent a les al·legacions presentades i, en el seu
cas, amb la imposició de la penalització corresponent.

En el cas que alguna de les conductes de l’adjudicatari siguin tipificades com a
incompliments, s’aplicarà el règim de penalitzacions descrit.
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En tot cas i tal i com s’ha indicat, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà
deduir de la factura corresponent l’import de les penalitzacions aplicades a l’adjudicatari
pels incompliments produïts, sense perjudici de que la garantia respongui de l’efectivitat
de les mateixes, d’acord amb el que s’estableix a l’article 100 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
4.- Apart de les obligacions que es contenen a la normativa aplicable i les que es
deriven d’aquest contracte i de la documentació que se li annexa, són obligacions
específiques de l’adjudicatari:

i.

Sotmetre’s en tot moment a les indicacions i observacions que li siguin dictades
per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

ii.

Satisfer tots els impostos, taxes i arbitris que graven l’exercici de l’activitat a
que es destina el contracte.

iii.

Quedarà obligat, i es responsabilitzarà íntegrament en relació al seus
treballadors, del compliment de les obligacions que es derivin en l’ordre laboral
(matèria laboral pròpiament dita, Seguretat Social i Prevenció de Riscos), fiscal
i qualsevol altre de caràcter general aplicable, essent únics responsables de
les obligacions que la normativa aplicable li imposi.
Addicionalment, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà
requerir en qualsevol moment a l’Adjudicatari perquè acrediti amb documents,
el compliment de les seves indicades obligacions.

iv.

Aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del
contracte, d’acord amb les condicions establertes als plecs contractuals, i amb
responsabilitat per oferir l’execució del contracte a plena satisfacció de
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

v.

Compliment de totes les prestacions establertes en els plecs contractuals.

vi.

Complir les instruccions que als efectes de l’execució de les prestacions li
siguin donades per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

9.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ
1.- Seran causa de resolució del Contracte:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’empresari individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat adjudicatària. En el cas de mort o incapacitat de
l’empresari individual, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà
acordar la continuació del contracte amb els seus successors, sempre que es
compleixin les garanties tècniques i econòmiques necessàries.
b) El mutu acord entre BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. i l’adjudicatari.
c) La cessió del contracte, o bé la subcontractació o traspàs de les prestacions a un
tercer.
d) La pèrdua de vigència de la pòlissa d’assegurances.
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e) Qualsevol incompliment greu de les obligacions tant en relació a BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, S.A. com en relació als usuaris de les llicències, per part
de l’Adjudicatari, que no sigui esmenat de manera immediata una vegada notificada
la incidència.
f)

La suspensió per causa imputable a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
S.A. de la iniciació del contracte per un termini superior a sis mesos a partir de la
data assenyalada per al seu començament.

g) El no lliurament del certificat relatiu a l’article 43.1.f de la Llei General Tributària.
h) Les altres establertes en aquest contracte o en la seva documentació annexa.
i)

Les especificades en la normativa aplicable a l’efecte.

j)

Incórrer, per part de l’adjudicatària, en alguna de les prohibicions per contractar
previstes al TRLCSP.

2.- Així mateix, serà causa de resolució del Contracte la dissolució o extinció de
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., siguin quines siguin les causes de tals
supòsits.
3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en aquesta clàusula
tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que es cregui assistida l’altra
part.
4.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà, en qualsevol moment,
rescindir aquest Contracte per determinació pròpia, abonant a l’Adjudicatari totes
aquelles quantitats que tinguessin acreditades i, a més, una indemnització calculada
en el sis per cent (6 %) del valor restant del Contracte en el moment de declarar la
rescissió.
5.- En cas de que concorri alguna de les causes de resolució indicades, BARCELONA
DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà optar per la resolució del Contracte, o per la
seva continuació en les condicions que es pactin, als efectes de garantir que es
resoldran els perjudicis ocasionats pels incompliments de l’adjudicatari i que aquest no
incorrerà en nous incompliments.
6.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades, excepte el mutu
acord, produirà els efectes següents:
-

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà continuar la prestació
pel procediment que estimi més convenient.

-

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. farà efectius amb càrrec a la
fiança, fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin
imputables a l’adjudicatari, notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense que
minvin els drets de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. a reclamarli l’excés que eventualment no quedarà cobert per l’import de la fiança, com
tampoc el dret d’aquella a exercitar les accions, reclamacions i recursos que
estimi que l’assisteixin contra la liquidació comunicada per BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
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7.- En cas que BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. no pagués dues o més
factures de manera consecutiva o acumulada a l’adjudicatari, aquest podrà optar per la
resolució del Contracte, amb abonament en aquest supòsit de les quantitats
acreditades fins aquell moment, més una indemnització calculada en el sis per cent
(6%) del valor restant del Contracte, o bé la seva continuació en les condicions que es
pactin.

10.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
El present contracte no podrà ser objecte de cessió.
No obstant, l’adjudicatari podrà subcontractar fins a un màxim del 60% de les
prestacions, sempre i quan l’adjudicatari ho hagi indicat així en la seva oferta i ho
comuniqui amb la suficient antelació a BSM, i aquesta presti la seva conformitat a les
empreses i prestacions objecte de subcontractació.
En aquest cas, l’adjudicatari es responsabilitza de lliurar tota aquella documentació del
subcontractista que resulti exigible per la correcta execució del contracte.
L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la resolució del mateix amb els efectes
previstos a l’article 1.124 del Codi Civil.

11.- CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ
DE DADES
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el
mateix o que així li indiqui BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., o que per
la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindrà durant un termini d’un any, comptat a partir de la resolució
del contracte.
Així mateix i d’acord a l’annex corresponent, l’adjudicatari declara conèixer i s’obliga al
compliment d’allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, en la qual es regula el dret d’informació en la recollida
de les dades de caràcter personal, i en seu Reglament de desenvolupament, aprovat
mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre.

12.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
Per tal de fer front a les possibles modificacions establertes de conformitat a l’article
106 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’ha addicionat un 10 per
cent (%) al valor estimat del contracte, de conformitat a allò establert a l’article 88 del
TRLCSP.
Les modificacions previstes a l’empara de l’article 106 del TRLCSP, són les que es
detallen a continuació:


Adquisició o decrement de més drets d’ús, actualització, manteniment i suport
tècnic de llicències
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Adquisició o decrement de serveis de similars característiques
Adquisició o decrement de noves funcionalitats o requeriments degut a la
operativa
Incidències vinculades a possibles afectacions amb serveis existents
Millora de la tècnica, avenços tecnològics.

L’import del conjunt de les possibles modificacions del contracte no podran excedir en
tot cas, del deu per cent (10%) del valor estimat de la licitació.
En el cas de que sigui acordada la modificació del contracte el procediment a seguir
serà el que es detalla a continuació.
La modificació del contracte, en les condicions indicades, serà acordada per l’òrgan de
contractació de BSM i notificada a l’adjudicatari en un termini de deu dies, en la qual es
requerirà al mateix per tal de que reajusti la garantia definitiva i aporti la documentació
necessària per la signatura del contracte.
Amb caràcter previ, es donarà audiència a l’adjudicatari en la qual s’informarà de les
condicions de la modificació.
En el supòsit de modificació, l’Adjudicatari restarà obligat a executar els treballs de
referència, de conformitat amb allò establert en el contracte, sense dret a indemnització
i sense que, per cap motiu, pugui minvar injustificadament el ritme dels treballs o serveis
o suspendre’ls.
Aquest augment del contracte es valorarà d’acord amb el preu ofertat per l’adjudicatari.
Per la resta de modificacions, el Contracte se subjectarà allò previst a l’article 107 del
TRLCSP.

13.- ESPECIFICITAT DE LA RELACIÓ ENTRE BSM I LA PLANTILLA DE
TREBALLADORS DE L’ADJUDICATARI
Ambdues parts manifesten expressament que entre la plantilla de treballadors de
l’Adjudicatari i BSM no es crea cap vincle laboral ni dependència, essent l’adjudicatari
el responsable, en la seva condició d’ empleador de tots els deures i obligacions que
es derivin de la seva relació laboral amb els seus treballadors.

14.- VERSIÓ CATALANA I ANGLESA
El present contracte es signarà en la seva versió catalana i anglesa. En cas de
discrepància, prevaldrà la versió catalana.
15.- SIGNATURA DEL CONTRACTE I DESPLEGAMENT D’EFECTES
Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes BSM posi
a la seva disposició.
El contracte desplegarà els seus efectes en la data i hora posteriors, en la seqüència
de signatures.
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16.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest contracte té caràcter privat i queda subjecte a la legislació mercantil, civil i
processal espanyola que li sigui d’aplicació.
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present
Contracte, ambdues parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els
pugui correspondre.
I, perquè així consti, es signa per el present document, en el lloc de l’encapçalament.

Exp. 2017-IDI-11CA (C.S.)

14

