BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA.
CONTRACTE
SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL PREVENTIU, CORRECTIU I
MILLORES DE LES DEPENDÈNCIES DE LA DIVISIÓ D’APARCAMENTS
DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
LOT 2: APARCAMENTS ZONA SUD
NÚM. EXPEDIENT 2018-MOB-193-CA
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Barcelona,
REUNITS
D’una part la Sra. Anna Xicoy Cruells, major d’edat, amb DNI 37.739.450-S amb
domicili a efectes d’aquest contracte al carrer Calabria 66, 08015 Barcelona.
I de l’altra el Sr. Carles Albá Cortijo, major d’edat, amb D.N.I. 40885361-D, i
amb domicili a efectes d’aquest contracte al carrer Costa Brava, 33, 08030,
Barcelona.
INTERVENEN
La primera en nom i representació de la Companyia Mercantil "BARCELONA
DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A." (en endavant BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A.), domiciliada a Barcelona (Espanya), carrer Calabria,
número 66, 08015, C.I.F. A-08765919, inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona al volum 34702, full núm. B-108.458, inscripció 82a. La Sra. Anna
Xicoy Cruells actua en la seva condició de Sots-Directora General d’Operacions
de la Companyia, especialment facultada per aquest atorgament en virtut
d’escriptura de poder autoritzada per la Notària de Barcelona Sra. Maria de
Rocafiguera Gibert, de 24 de gener de 2013, número 150 del seu protocol.
El segon en nom i representació de “ISTEM, S.L.U.”, (en endavant
l’adjudicatari) domiciliada a carrer Costa Brava, 33, 08030, Barcelona, NIF núm.
B43331412-, constituïda segons l’escriptura atorgada davant del Notari de
Barcelona, Sr. Ignacio-Javier Boisán Cañamero el dia 26 d’octubre de 2011
amb el número de protocol 1.514. El Sr. Carles Albá Cortijo actua en la seva
condició d’apoderat de l’empresa d’acord amb les facultats que resulten de
l’escriptura de constitució.
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat d’obrar i manifesten tenir les
facultats vigents.
EXPOSEN
I.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. gestiona diferents serveis
de la ciutat de Barcelona, entre les quals es troben diversos dipòsits de grues,
així com diverses estacions d’autobusos. En aquestes dependències es fa
necessari contractar el servei de manteniment integral per tal de garantir un
major nivell de seguretat, rendiment, fiabilitat i durabilitat de tots els seus
components i la seguretat de les persones i/o objectes que es dipositin de forma
permanent o temporal.
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II.- A tal fi, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, ha convocat un
procediment obert per a l’adjudicació del CONTRACTE RELATIU ALS
SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL, PREVENTIU, CORRECTIU I
MILLORES DE LES DEPENDÈNCIES DE LA DIVISIÓ D’APARCAMENTS DE
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. LOT 1: APARCAMENTS
ZONA NORD; LOT
2: APARCAMENTS ZONA SUD publicant-se el
corresponent anunci de convocatòria a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat en data 06 de maig de 2019 i al DOUE en data 28 de març de 2019.
III.- L’òrgan de Contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
S.A., per Resolució de data 29 de juliol de 2019, ha adjudicat el contracte relatiu
als serveis de manteniment integral, preventiu, correctiu i millores de les
dependències de la divisió d’aparcaments de Barcelona de Serveis Municipals,
S.A. LOT 2: APARCAMENTS ZONA SUD, a ISTEM, S.L.U.
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 obligar-se 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.
V.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte relatiu a als serveis
de manteniment integral, preventiu, correctiu i millores de les dependències de
la divisió d’aparcaments de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. LOT 2:
APARCAMENTS ZONA SUD, i que queda subjecte a les següents:
CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.- L’objecte d’aquest contracte és regular les condicions relatives als serveis
de manteniment integral, preventiu, correctiu i millores de les dependències de
la divisió d’Aparcaments. Lot 2: Aparcaments zona sud.
L’objecte del contracte comporta el compliment de tota la normativa tècnica
vigent, així com tota aquella que resulti d’aplicació per les característiques de
les instal·lacions descrites en el plec tècnic.
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.
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.
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2.- El present contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació
que s’annexa:
−
−
−
−
−

El Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. 1.
El Plec de Prescripcions Tècniques, com annex núm. 2.
L’oferta econòmica presentada per ISTEM, S.L.U., que s’acompanya
com annex núm. 3.
L’oferta tècnica presentada per ISTEM, S.L.U., que s’acompanya com
annex núm. 4.
Còpia de la fiança, com annex núm. 5.

De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte
d’aquest Contracte, manifesten totes les 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.
2.- PREU
El preu global i màxim del contracte s’estableix en, abans d’IVA, segons el
següent desglossament:
-

Preu bianual en concepte de manteniment preventiu: 362.296,63€
Preu/Hora en concepte de manteniment correctiu, sinistres, millores i
inventaris de noves dependències: 21€
Baixa respecte el preu dels materials PVP en concepte del manteniment
correctiu, sinistres, millores de les seus descrites a l'Annex I del Plec
Tècnic:
ME Elèctric: 50%
MM Mecànic: 25%
MC Construcció: 35%
MP Pintures, silicones 35%
MF Fusteria 30%
MFe Ferreteria 40%
MJ Jardineria 50%

-

Cost de gestió i benefici industrial en % aplicat sobre els materials o
serveis que no disposen d'un PVP oficial: 10,00%
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BSMSA no estarà obligada a esgotar la totalitat de les partides alçades
previstes per aquest lot, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a
percebre indemnització o compensació. El preu final de cada partida alçada
serà el resultat d’aplicar el preu unitari, abans d’IVA, pels productes, serveis i
hores efectivament prestats. El preu final de cada partida alçada no podrà
superar en cap cas l’import màxim del pressupost previst 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.
Els desplaçaments o el transport necessaris per l’execució de la
prestació.
Dietes i manutenció del personal, en cas de ser necessaris.

3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
L’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals, que hauran de ser
revisades i aprovades pels Serveis Tècnics Manteniment. Les certificacions es
generaran a partir del GMAO.
L’import mensual es dividirà es dues factures, una factura serà el resultat de
multiplicar l’import total del manteniment preventiu bianual per el % del mes
corresponen segons taula adjunta. Per obtenir l’import total de la factura
s’aplicarà el percentatge de baixa oferta per l’adjudicatari en la seva oferta
econòmica sobre la suma total del import mensual del servei de manteniment
preventiu, i l’altre factura seran les penalitzacions que s’escaiguin segons allò
establert en el Plec.
Forma de pagament
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini
màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura
per part de BSM.
La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que
seran facilitats per BSM.
BSM realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma
parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest
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paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d’una part o de la totalitat
del preu del contracte.
4.- TERMINI
1.- El termini de vigència d’aquest contracte s’estableix en DOS (2) ANYS
iniciant la seva vigència el dia 1 d’octubre de 2019.
2.- Arribada la data de finalització del contracte, aquest es podrà prorrogar per
un període màxim de tres anys, mitjançant comunicació a l’adjudicatari amb un
termini de preavís de 2 mesos.
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. Carles Albá Cortijo.
3.- Atesa la naturalesa del present contracte el període de garantia s’estableix
en 12 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, 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. 5, una còpia de la fiança
constituïda per l’adjudicatari, per import de 18.114,83 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.
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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 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 i en aquest sentit,
s’obliga a lliurar a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. la
documentació següent:
i.

Avaluació dels riscos laborals i mesures preventives generals i
específiques de les tasques a realitzar a les instal·lacions de
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

ii.

Pla de Riscos Laborals.

iii.

Llistat d’equips, màquines i eines que utilitzaran per la realització
dels treballs.

iv.

Llistat dels treballadors que accediran a les instal·lacions de
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

v.

Justificants de la formació i informació d’aquests treballadors
conforme dels riscos als que estan exposats i les mesures de
protecció que han de tenir en compte.
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vi.

Informes d’aptitud mèdica dels treballadors en relació a les tasques
a realitzar o en el seu defecte certificat informant de que els riscos
detectats en la seva Avaluació de Riscos no es trobin regulats per
cap disposició legal relacionada amb la protecció de riscos
específics i activitats d’especial preciositat i per tant les condicions
de treball no provoquen efectes sobre la salut dels treballadors.

vii.

Contracte amb la Entitat Asseguradora d’Accidents de Treball i
Malaltia Professional.

viii.

Control d’entrega d’equips de protecció individuals. Justificants de
lliurament d’equips de protecció individual als treballadors.

L’adjudicatari declara que BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A li ha
lliurat, amb caràcter previ a la subscripció d’aquest contracte, la documentació
corresponent a la prevenció, en relació a la Instal·lació, i és la següent:
i.

Avaluació dels riscos relacionats amb els llocs on tingui previst
realitzar l’activitat.

ii.

Pla de prevenció per al control de riscos detectats.

iii.

Mesures de prevenció i protecció que el personal del Promotor
haurà de tenir en compte davant d’aquests riscos.

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.
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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.
5.- S’estableix un règim específic de penalitzacions en aquest contracte, apart
del previst a la normativa aplicable, el qual es detalla a continuació.

•

RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES DE MANTENIMENT CORRECTIU
(INDICADOR 1):

Aquesta penalització anirà associada al grau de compliment (GC) del temps de
resolució d’incidències d’emergència, d’incidències urgents i d’incidències
normals. La penalització es determinarà mensualment de la manera següent:
Incidències d’emergència:
%
GC
%
INCIDENCIES
Penalització
D’EMERGENCIA
% GC = 100

0

% GC < 100

100

Aquesta penalització s’imputarà sobre l’import de la facturació mensual del
manteniment correctiu.
En el cas que s’apliqui la penalització, BSM podrà rescindir el contracte amb
l’empresa adjudicatària.
Incidències urgents:
%
GC
%
INCIDENCIES
Penalització
URGENTS
% GC
90

95

0

% GC < 95

10

85 < % GC < 90

50
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% GC

85

100

Aquesta penalització s’imputarà sobre l’import de la facturació mensual del
manteniment correctiu.
En el cas que s’apliqui una penalització del 100% o igual o major del 50% en 2
mesos consecutius, o en 4 mesos alternatius dins d’un període anual qualsevol
de les penalitzacions d’aquest indicador, BSM podrà rescindir el contracte amb
l’empresa adjudicatària.
Incidències normals:
%
GC
%
INCIDENCIES
Penalització
NORMALS
% GC
85

90

0

% GC < 90

10

80 < % GC < 85

25

% GC

100

80

Aquesta penalització s’imputarà sobre l’import de la facturació mensual del
manteniment correctiu corresponent.
En el cas que s’apliqui una penalització del 100% o igual o major del 50% en 2
mesos consecutius o en 4 mesos alternatius dins d’un període anual qualsevol
de les penalitzacions d’aquest indicador, BSM podrà rescindir el contracte amb
l’empresa adjudicatària.
•

EXECUCIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES
INSTAL·LACIONS (INDICADOR 2):

Aquesta penalització anirà associada al grau de compliment del pla de
manteniment preventiu establert segons el Pla de Manteniment Preventiu
aprovat.
La penalització es determinarà mensualment de la manera següent:
% GC

%
Penalització

% GC = 100

0
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98 < % GC < 100

25

% GC

100

98

Aquesta penalització s’imputarà sobre el import de la facturació mensual del
manteniment preventiu corresponent.
En el cas que s’apliqui una penalització del 100% o igual o major del 25 % en
2 mesos consecutius o en 4 mesos alternatius dins d'un període anual
qualsevol de les penalitzacions d’aquest indicador, BSM podrà rescindir el
contracte amb l'empresa adjudicatària.
•

DOCUMENTACIÓ (INDICADOR 3):

Aquesta penalització anirà associada al grau de compliment de l’entrega de
Documentació Sol·licitada segons s’estableix en aquest Plec Tècnic. La
penalització es determinarà mensual de la manera següent:
% GC

%Penalització

% GC = 100

0

% GC < 100

100

Aquesta penalització s’imputarà sobre el import de la facturació mensual del
manteniment preventiu corresponent.
En el cas que s’apliqui una penalització del 100%, BSM podrà rescindir el
contracte amb l'empresa adjudicatària.
•

PREVENTIU-CORRECTIU (INDICADOR 4):

Aquesta penalització anirà associada al grau de compliment del servei i es
valorarà la proporció Total hores Manteniment correctiu sobre el Manteniment
Preventiu que li aplica mes les hores programades del Manteniment Preventiu.
La penalització es determinarà mensualment (acumulat) de la manera següent:
%
Penalització

% GC
% GC

20

20 < % GC

0
30

10

10

30 < % GC

40

25

40 < % GC

50

50

% GC > 50

100

Aquesta penalització s’imputarà sobre el import de la facturació mensual del
manteniment preventiu i correctiu.
En el cas que s’apliqui una penalització del 100% o igual o major del 25 % en
2 mesos consecutius o en 4 mesos alternatius dins d'un període anual
qualsevol de les penalitzacions d’aquest indicador, BSM podrà rescindir el
contracte amb l'empresa adjudicatària.
•

RESULTAT INSPECCIÓ REGLAMENTÀRIES DE L’ORGANISME DE
CONTROL ACREDITAT PER ENAC (INDICADOR 5):

Aquesta penalització anirà associada als resultats de l’informe auditoria tècnica
externa per part de l’Organisme de Control acreditat per ENAC (excloent la part
documental imputable a BSM). La penalització es determinarà de la manera
següent:
% GC
F = Sense defectes
F = Amb defectes Lleus
F = Amb Objecció
D = Amb defectes Greus
D = Amb defectes Molt
Greus

% Penalització
0
5
5
25
100

F = Resultat de la inspecció Favorable obtinguda en l’informe auditoria tècnica
externa per part de l’Organisme de Control acreditat per ENAC.
D = Resultat de la inspecció Desfavorable obtinguda en l’informe auditoria
tècnica externa per part de l’Organisme de Control acreditat per ENAC
Aquesta penalització s’imputarà sobre el import de la facturació mensual del
manteniment preventiu.
Aquesta penalització s’imputarà sobre el import de la facturació mensual del
manteniment preventiu.
En el cas que s’apliqui una penalització del 100% o igual o major del 25 % en
2 mesos consecutius o en 4 mesos alternatius dins d'un període anual
qualsevol de les penalitzacions d’aquest indicador, BSM podrà rescindir el
contracte amb l'empresa adjudicatària.
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•

DISPONIBILITAT D’INSTAL·LACIONS CRÍTIQUES (INDICADOR 6):

Aquesta penalització anirà associada al grau de compliment del temps fora de
servei dels equips o instal·lacions critiques. La penalització es determinarà
mensualment de la manera següent:
% GC

%Penalització

% GC = 100

0

98 < % GC < 100

25

% GC

100

98

Aquesta penalització s’imputarà sobre el import de la facturació mensual del
manteniment preventiu i correctiu.
En el cas que s’apliqui una penalització del 100% o igual o major del 25 % en
2 mesos consecutius o en 4 mesos alternatius dins d'un període anual
qualsevol de les penalitzacions d’aquest indicador, BSM podrà rescindir el
contracte amb l'empresa adjudicatària.
5. A part del règim de penalitzacions específics que s’indica, i del previst a la
normativa aplicable s’estableix un règim de penalitzacions genèric, on els
incompliments es classificaran en lleus, greus i molt greus, segons escaigui i
d’acord amb la següent ponderació:
Lleus:
Manca de col·laboració amb el personal de BSM.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta greu.
No avisar a BSM de la incorporació de personal nou o si es produeixen
canvis.
Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals,
qualificats com a lleus per la seva normativa específica.

Greus:
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 falta molt greu.
No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
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Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en
cas que això succeís per eventualitat, no informar a BSM.
Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de BSM, a
persones alienes al servei contractat.
La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte
de la prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per BSM.
Reincidència en la comissió de faltes lleus.
Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per
inexistència de personal suplent o altres causes, sempre que no sigui
incompliment molt greu.
L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i
en especial, les del pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificats
com a Greus per la seva normativa específica.
Molt greus:
Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o
d’altres causes.
Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
La resistència als requeriments efectuats per BSM, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del
contracte.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o
personal diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de
l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.
No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims
establerts.
Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la
subcontractació, si s’escau.
Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la
factura.
Reincidència en faltes greus.
Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions,
ni formació prèvia.
Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals,
qualificats com a molt greus per la seva normativa específica, i en
especial de les del Pla de seguretat i salut en les prestacions.
L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les
prestacions.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè
pugui formular les al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació
de BSM resoldrà.
4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, BSM podrà aplicar les
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sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o
reiteració:
-

Faltes MOLT GREUS: 3% de l’import del contracte

-

Faltes GREUS: 1% de l’import del contracte

-

Faltes LLEUS: 0,5% de l’import del contracte

L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció
en la factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
BSM es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les
deficiències d’execució del servei, si s’apliquen més de 3 de les
penalitzacions assenyalades en els apartats anteriors d’aquest punt.

9.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ
1.- 1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes
establertes a l’article 211 i 313 de la LCSP.
2. A banda de les establertes a l’esmentat article i les ja previstes en el plec de
condicions particulars, constitueixen causes específiques de resolució:
-

-

-

La demora en l’inici de les prestacions.
L’incompliment o compliment defectuós de les condicions d’execució del
contracte establertes en aquest Plec i en el Plec de condicions tècniques.
L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.
Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
La manifesta incapacitat tècnica o negligència, provada, en relació amb
el desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la
negativa o resistència manifesta de l’adjudicatària a ajustar-se a les
indicacions efectuades per BSM per tal d'ajustar el contracte a les seves
necessitats, la no compareixença reiterada a les reunions de treball, la
manca de compliment en els terminis parcials que es puguin establir,
l'omissió d'informació i qualsevol actitud o negligència que pugui afectar
el desenvolupament del contracte.
Per una situació prevista com a causa de prohibició de contractar que
esdevingui una vegada perfeccionat el contracte.
Trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a altres
candidats o licitadores, haver-se posat d'acord amb altres participants en
el procediment de licitació i haver subcontractat alguna tasca a altres
empreses participants en aquesta licitació sense l’autorització de BSM.
No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents
que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte

14

del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del
contracte.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte quan produeixi un perjudici molt greu.
L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials
d’execució establertes en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació
contractual essencial.

-

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 deu per cent (10%) 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 reclamar-li 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.

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
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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 deu per cent (10%) del valor restant del Contracte, o bé la seva
continuació en les condicions que es pactin.
10.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Els drets i obligacions de l’adjudicatari derivats del contracte no podran ser
cedits a un tercer.
No obstant, l’adjudicatari podrà subcontractar fins a un màxim del 25% de les
prestacions, sempre i quan l’adjudicatari ho comuniqui amb la suficient
antelació a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., 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, especialment la relativa a la prevenció de riscos esmentada en
la clàusula 7.2 del present 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.
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 fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
que estableix mesures 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
ha de donar audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de
deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa,
l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa
subcontractista amb detracció del preu al contractista principal.
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.
Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en
què es compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que
estableix la legislació vigent. L’òrgan de contractació podrà requerir durant
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l’execució del contracte
subcontractistes.

la

verificació

del

pagament

del

preu

als

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 el Reglament (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENT EUROPEU 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46 /
CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
12.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
1. En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir,
serà d’aplicació el règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I
del Títol I de la LCSP, en funció de si s’han previst o no causes específiques
de modificació.
2. L’import màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per les
causes previstes la present Plec, es fixa en el percentatge especificat en
l’apartat de modificacions de la lletra A) de la Clàusula 1 del present Plec. Les
modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant
l’execució del contracte per les causes previstes al Plec no podran superar, en
cap cas, el percentatge abans indicat. No afectarà a aquest percentatge les
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstàncies
no previstes en el present Plec i realitzades d’acord amb la legislació aplicable.
3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació
de contracte són les següents:
Subjectives:
A.

Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una
reestructuració empresarial, donant compliment als requisits i
condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això no
impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per
objecte eludir l’aplicació de la Directiva.
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B.

Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la
cessió del Contracte a un tercer, en els termes establerts a l’article 214
de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i expressa
de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el
cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic,
tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits
d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic
determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:
Es preveuen les següents causes especifiques de modificació contractual:
•
•
•
•
•

Manteniments correctius per sobre dels previsibles.
Incorporacions d’actius extraordinaris.
Vandalisme.
Sinistres.
Modificacions per canvis normatius.

L’import del conjunt de les possibles modificacions del contracte no podran
excedir del 20% del valor estimat del contracte.
4. El procediment per modificar el contracte serà:
-

Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la
necessitat de procedir a realitzar la modificació del contracte.

-

Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu
cas, la seva procedència.

-

Tràmit d’audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i
compareixença en que manifesta haver estat informat de l’abast
d’aquests nous treballs.

-

Aprovació de la modificació i adjudicació de l’Òrgan de Contractació
competent a proposta del responsable de contracte amb validació
pressupostària.

-

Reajustament de la garantia definitiva.

5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatòries pel contractista.
Conseqüentment, l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte
proposada per l’òrgan de contractació que compleixi amb el previst en el
present Plec o en el Contracte i es compromet a la seva execució una vegada
s’adopti l’acord corresponent.
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En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb
estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense
dret a reclamar cap indemnització i sense què per cap motiu pugui disminuir el
ritme els treballs ni suspendre’ls.
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les
modificacions a la baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació,
l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels
treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització o
pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.
13.- 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.
14.- 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, les 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.
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