BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA.

CONTRACTE TIPUS RELATIU AL PATROCINI EN EXCLUSIVA DE L’ANELLA
OLÍMPICA PER MARCA D’AUTOMÒBIL

Barcelona,
REUNITS
D’una part el Sr. ____________, major d’edat, amb NIF. _________ i domicili a
efectes d’aquest contracte al carrer _________, ____, _ a planta, ______, Espanya.
I de l’altra el senyor...............
INTERVENEN
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil "BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, SA." (en endavant BSM), domiciliada a Barcelona
(Espanya), carrer _______, ____, _ a planta , N.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.

El segon en nom i representació de _______.

EXPOSEN

I.- BSM gestiona per encàrrec diverses instal·lacions municipals, entre elles les que
conformen l’Anella Olímpica.
II.- BSM ha convocat procediment obert per a l’adjudicació del Contracte relatiu a
____________________, publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al
Perfil del Contractant de l’entitat en data _______.
III.- L’òrgan de Contractació de BSM competent per la quantia, per Resolució de data
_________________,
ha
resolt
adjudicar
el
contracte
esmentat
a
_________________.
IV.- L’adjudicatari ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BSM 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 del
present procediment, que ha quedat a disposició de BSM als efectes previstos en
aquest Contracte.
V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte esmentat, i que queda
subjecte a les següents:

CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.1.- L’objecte del present contracte el constitueix el Patrocini en exclusiva de l’Anella
Olímpica per marca d’automòbil.
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1.2.- En particular les prestacions objecte del contracte són les següents:



Notorietat, imatge de marca i publicitat.
Presència exclusiva, comunicació, relacions
relacional.

públiques

i

màrqueting

Per patrocini, s’entén l’aportació econòmica que realitzarà el mitjà patrocinador
(adjudicatari) a BSM, com a gestora de les diferents instal·lacions objecte d’aquest
patrocini a canvi de les prestacions que es descriuen.
Les instal·lacions objecte de patrocini són les següents:
1.
2.
3.
4.

El Palau Sant Jordi
El Sant Jordi Club
L’Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys
L’Esplanada de l’Anella Olímpica

A canvi d’aquesta contribució en concepte de patrocini, l’adjudicatari percebrà els
següents actius, valorants en 55.000.-€ (abans IVA).
Branding*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naming Right Club Gaudí, customización de la sala. (Sala VIP Palau Sant
Jordi)
Exposició de vehicle al Palau Sant Jordi / Esplanada per sampling
Senyalització publicitària del Parking VIP del Palau Sant Jordi (Parking M)
Publicitat a les 23 pantalles corporatives de BSM
Anunci a les pantalles del Palau Sant Jordi (16 pantalles)
2 logotips a la corona publicitària del Estadi Olímpic
2 logotips a la corona publicitària del Palau Sant Jordi
Anunci a la megapantalla exterior Estadi Olímpic
Menció en el Plafó de Patrocinadors de l’Estadi Olímpic
Menció en el Plafó de Patrocinadors del Palau Sant Jordi
Presència del Logo a la web de l’Anella Olímpica
Mencions a les XXSS de l’Anella (mínim 4 mencions/any)

*Totes les despeses de producció i customització seran a càrrec de l’adjudicatari
Comunicació i BBDD:
•
•
•

E-mailing BBDD comercial de l’Anella Olímpica i BSM
Publi/Promo a tota la plantilla de BSM a través del Portal del Empleat (1.500
treballadors)
Anunci a la revista digital corporativa (3.000 empreses líderes)

Relacions Públiques:
•
•
•

6 entrades VIP (Llotja i parking reservat) per cada esdeveniment de l’Estadi
Olímpic.
6 entrades VIP (Llotja i parking reservat) per cada esdeveniment del Palau
Sant Jordi.
4 entrades per cada acte del Sant Jordi Club

Drets preferencials i accions especials:
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•
•
•

1 cessió d’ús gratuïta/any d’un club per actes corporatiu
Condicions especials (10% de descompte) entrades Corporate: seients VIP
associats a determinats concerts amb un ventall de privilegis, com són:
entrada preferent, catering gourmet i obsequi personalitzat.
Condicions especials d’ús de les sales hospitality (20% de descompte). Sales
disponibles al Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club.

Les entrades pels patrocinadors ostenten els següents privilegis:
-

Aparcament reservat, depenent del recinte s’indicarà quin.
Accés preferent, sense cues i entrada a sala noble exclusiva de la instal·lació
en el cas del Palau Sant Jordi i Estadi.

En cas que un acte tingui més d’un dia d’activitat, les entrades seran valides per un
dels dies d’acte. Si és possible i sempre a criteri i decisió de BSM, correspondran a la
sessió inaugural. En el cas que un acte tingui més d’una sessió, es lliurarà un màxim
de 3 sessions del mateix dia de l’acte. Excepcionalment els actes per candidatura o
institucionals quedaran exclosos del Corporate.
Excepcionalment els actes en el que el format de l’esdeveniment sigui reduït,
l’empresa es reserva el dret de situar els seients en una altra ubicació.

1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com part integrant del present Contracte,
degudament identificats per les parts:
−
−
−
−
−
−
−
−

El Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. 1.
L’oferta econòmica presentada per l’adjudicatari, que s’acompanya com
annex núm. 2.
L’oferta tècnica presentada per l’adjudicatari, que s’acompanya com annex
núm. 3.
Còpia de la fiança, com annex núm. 4.
Declaració relativa a la Confidencialitat i Protecció de dades com annex núm.
5.
Condicions mediambientals, com annex 6.
Pòlissa de Responsabilitat Civil, com annex núm. 7.
Altres

De la documentació que s’acaba d’indicar com 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 la seva numeració.
1.4.- BSM podrà, durant l’execució de la prestació contractada, ampliar-la d’acord
amb les clàusules del present contracte.
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a executar l’objecte contractual, de
conformitat amb allò establert en el present Contracte, sense que per cap motiu pugui
minvar injustificadament el ritme dels treballs o suspendre’ls.

2016AO103ING (M.G)

3

Aquest augment del Contracte es valorarà d’acord amb allò indicat a la clàusula 2.
2.- PREU
2.1.- L’import corresponent al patrocini en exclusiva de l’Anella Olímpica per marca
d’automòbil que l’adjudicatari abonarà a BSM ascendeix a ___________.-€ (abans
IVA).
2.2.- No serà d’aplicació cap revisió de preus.
2.3.- En l’import total abans esmentat, s’entendran incloses totes les quanties
necessàries per a la realització dels treballs corresponents. La següent relació, de
caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou:








Els impostos i quotes a la Seguretat Social.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial, en el seu cas.
Assegurances de tota mena.
Mà d'obra, dietes, transport, assistència a reunions i manutenció.
Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de l’Impost sobre el
Valor Afegit.
Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs
nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
La resta de despeses necessàries per la bona execució del contracte

2.4.- En el supòsit que s’augmentessin els treballs o serveis objecte d’aquest
Contracte, d’acord amb allò previst en la clàusula 1.3, aquest augment es valorarà
d’acord amb els preus que regeixen el present Contracte o, si s’escau, es fixaran
contradictòriament.
3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
3.1.- Facturació
BSM emetrà una factura anual pel patrocini amb data 15 de gener. La primera factura
serà el 15 de gener de 2017 amb la part proporcional que correspongui a l’any. La
darrera factura també serà la part proporcional que correspongui a l’any.
En el cas que s’aportés un cotxe com a millora, l’empresa adjudicatària emetrà una
factura anual amb el valor de mercat d’ús anual del cotxe. Per altra banda, BSM
emetrà una factura com a millora del valor del patrocini pel mateix import. Ambdues
factures es compensaran a compte.
3.2.- Forma de pagament
L’adjudicatari pagarà aquesta factura a 30 dies, per transferència bancària:
Nom entitat bancària: “LA CAIXA”
Adreça:
c/ Balmes, 89-91 – 08008-BARCELONA
IBAN:
ES98
Entitat bancària:
2100
Oficina:
0419
Control dígit:
99
Núm. De compte
0200441069
Beneficiari:
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
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En el cas que hi hagués un cotxe com a millora, l’adjucatari podrà enviar la factura per
correu electrònic a facturabsm@bsmsa.cat
4.- TERMINI
4.1.- El termini de vigència del present contracte s’iniciarà a l’endemà de la signatura
del present contracte i finalitzarà transcorregut UN (1) ANY.
4.2- El present contracte es podrà prorrogar mitjançant per un període màxim d’UN
(1) ANY, enviant comunicació fefaent dirigida al domicili de l’adjudicatari amb un
termini de 60 dies de preavís previ a la finalització del contracte. 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 del TRLCSP.
4.- OBLIGACIONS GENERALS DE L’ADJUDICATARI
5.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’Adjudicatari.
5.2.- L’ adjudicatari restarà obligat a complir l’objecte d’aquest contracte, d’acord amb
el plec de clàusules particulars que s’annexen al present contracte.
5.3.- Salvant manifestació per escrit en contrari per part de l’adjudicatari, el domicili
per tal d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació de la present
contractació, serà el que figura en aquest contracte.
5.4.- A banda de les obligacions que es contenen a la normativa aplicable, són
obligacions específiques de l’adjudicatari:
a) Sotmetre’s en tot moment a les indicacions i observacions que li siguin dictats
per part de BSM.
b) Satisfer en temps i forma puntualment les contraprestacions econòmiques a
BSM en la quantitat que resulti.
c) Satisfer tots els impostos, taxes i arbitris que graven l’exercici de l’activitat a
que es destina el contracte.
d) L’Adjudicatari resta obligat, i es responsabilitza 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, BSM podrà requerir en qualsevol moment a l’ Adjudicatari
perquè acrediti amb documents, el compliment de les seves indicades
obligacions.
e) L’Adjudicatari haurà d’aportar tot el personal necessari i suficient per a la
realització de l’objecte del contracte i amb responsabilitat per oferir l’execució
del contracte a plena satisfacció de BSM.
f)

L’Adjudicatari s’obliga al compliment de totes les prestacions establertes en el
present plec de prescripcions. BSM adquirirà exclusivament els compromisos
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expressament consignats en les condicions del pec i els que resultin de la
proposta acceptada.
g) Són a càrrec de l’Adjudicatari totes les despeses que es derivin de l’execució
del contracte, i en especial les de publicitat generades en el procés de
licitació, i les de formalització, si escau.
h) L’Adjudicatari coneix i accepte que BSM es reserva la facultat de permetre
tapar o retirar la presència de marca de l’adjudicatari de les instal·lacions, de
forma excepcional i puntual, quan es tracti d’esdeveniments esportius o
culturals de caràcter internacional o nacional i d’interès de ciutat, obtinguts
mitjançant procés de candidatura o postulació, en les condicions dels quals
per a obtenir-los i acollir-los, s’obligui a la cessió d’ús de les instal·lacions
d’acord amb la fórmula “Clean Venue”. En aquest cas, BSM comunicarà per
escrit a l’adjudicatari, via correu electrònic o fax, la celebració d’un acte sota
aquesta condició “Clean Venue” amb la màxima antelació possible, sense
que per aquest motiu, l’adjudicatari tingui dret a ser compensat, indemnitzat o
rescabalat.
i)

L’Adjudicatari haurà d’aportar tot el personal necessari i suficient per a la
realització del servei objecte del contracte, d’acord amb les condicions
establertes en el present Plec de Prescripcions, i amb responsabilitat per
oferir l’execució del contracte a plena satisfacció de BSM.

j)

Garantir el compliment en tot moment de les condicions tècnico-legals
necessàries pel desenvolupament tècnic i legal de l’activitat.

k) L’adjudicatari s’obliga al manteniment dels elements publicitaris que
s’instal·lin a la instal·lació com a part de les contraprestacions del seu
patrocini. La producció i la instal·lació de les mateixes també serà al seu
càrrec, sota la supervisió de BSM, qui en controlarà i aprovarà els continguts,
si s’escau.
l)

BSM podrà ordenar a l’adjudicatari la reposició dels elements gràfics que
consideri en mal estat o malmesos, els quals l’adjudicatari canviarà dins el
termini que BSM decideixi en funció de la gravetat de cada cas.

m) Reposar els elements gràfics que estiguin en mal estat o malmesos.
L’adjudicatari haurà de substituir els mateixos en el termini que als efectes
indiqui BSM.
6.- DIRECCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ
6.1.- L’adjudicatari designa com a Director del present contracte al senyor
___________ qui serà el Delegat de l’Adjudicatari, amb poder suficient per sostenir
tota mena de relacions amb BSM.
6.2.- BSM exercirà la supervisió del compliment de l’objecte del contracte. A tal
efecte, designarà un responsable de la supervisió de l’explotació de la restauració, les
instruccions del qual haurà d’acatar l’adjudicatari.
7.- PENALITZACIONS
L’incompliment per part de l’adjudicatari de les obligacions contractuals o de les que
es derivin de l’execució del contracte, podran ser considerades com a infraccions i
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podran donar lloc a la imposició de les sancions previstes en aquest contracte, sense
que aquest fet no impedeixi a BSM a reclamar, també, els danys i perjudicis o
indemnitzacions que per aquest motiu se li hagin pogut causar.
Seran considerades com a infraccions i incompliments del contracte, apart de les que
es derivin de l’aplicació de la normativa aplicable, les que es detallen a continuació:
a) Incompliments molt greus
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Incompliment molt greu dels terminis o les condicions establerts en el present
plec, sense perjudici de les accions posteriors que se'n derivin.
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 reincidència en la comissió de faltes greus.
La manca dels permisos necessaris per l’execució del contracte
Menyscabar la imatge de BSM.
Actuacions que causin un perjudici en termes mediambientals, relacionats
amb la utilització de determinats productes, abocament de residus o
actuacions que comportin aquest resultat i que siguin un incompliment de les
prescripcions previstes al contracte o bé de les instruccions donades per
BSM.
Incompliment relatiu al Pla d’Inversions

b) Incompliments greus
•
•
•
•
•
•
•

Incompliment greu dels terminis o les condicions establerts en el present plec,
sense perjudici de les accions posteriors que se'n derivin.
Els incidents del personal pertanyent a l'empresa adjudicatària amb terceres
persones, tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del
servei.
La resistència als requeriments efectuats per BSM, o la seva inobservança.
La manca de conservació de les instal·lacions i el seu mal ús.
Tracte incorrecte cap als comandaments de BSM per part del personal de
l’adjudicatària.
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.

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:
o

Incompliment molt greu: una penalització màxima d’un 15% de
l’import de la factura corresponent al fix i variable.
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o

Incompliment greu: una penalització màxima d’un 10% de l’import de
la factura corresponent al fix i variable

o

Incompliment lleu: una penalització màxima d’un 5% de l’import de la
factura corresponent al fix i variable

Les penalitzacions indicades es podran imposar de forma simultània, en el cas de que
es compleixin condicions per aplicar més d’una penalització.
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, la primera reiteració es
multiplicarà per dos perquè l’incompliment s’ha comés dues vegades, la segona
reiteració per tres i així sucessivament).
En el cas de que es cometin per part de l’adjudicatària dos 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.
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.
En tot cas i tal i com s’ha indicat, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
podrà aplicar a 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.
En al tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’Adjudicatari perquè pugui
formular les al·legacions que estimi pertinents, resolent l’òrgan de contractació de
BSM.
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Així mateix, en el cas d’incompliment, BSM podrà acordar la paralització de la
publicitat corresponent, susprendre el dret a percebre els actius establerts en aquest
contracte com a contraprestació al patrocinador fins a la regularització de la situació o
fins al perfecte i correcte compliment de les seves obligacions per part de
l’adjudicatària.
8.- GARANTIES I ASSEGURANCES
8.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’Adjudicatari.
8.2.- Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure o mantenir
en vigor, segons correspongui, una pòlissa d’assegurances que cobreixi els possibles
danys materials a la instal·lació i qualsevol responsabilitat civil amb un límit de
100.000.-€.
8.3.- L’Adjudicatari no podrà fer ús publicitari d’aquest contracte ni de la seva condició
d’adjudicatari, sense la prèvia aprovació de BSM.
9.- RÈGIM DE FIANCES
9.1.- S’incorpora a aquest contracte, com a annex núm. 4, una còpia de la fiança
constituïda per l’Adjudicatari d’acord amb el Plec de clàusules particulars regulador
del procediment, quedant l’original en poder de BSM, fiançant l’exacte compliment de
les obligacions i de les altres responsabilitats que assumeix, derivades del present
contracte.
9.2.- La fiança respondrà de tots els deutes dimanants del Contracte, de la seva
execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que, en
el seu cas, BSM hagués abonat en excés, a l’Adjudicatari, del rescabalament dels
danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les seves obligacions, inclosos els que
poguessin ser reclamats a BSM per tercers i, singularment, per l’Administració; i amb
caràcter general, del compliment de totes les obligacions de l’Adjudicatari.
9.3.- En qualsevol dels supòsits previstos,BSM podrà executar lliurement i per la seva
exclusiva determinació la fiança constituïda, i disposar de l’import corresponent a
aquests incompliments. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de
la fiança per BSM. L’única obligació de BSM serà reintegrar a l’Adjudicatari en el seu
dia les sumes disposades, si resultés procedent, més els interessos legals comptats a
partir de la data de disposició.
10.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS
10.1.- L’Adjudicatari s’obliga a 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 BSM, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes
obligacions.
10.2.- L’adjudicatari està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini
de 15 dies des de la signatura del present contracte, la documentació exigida per la
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
Riscos Laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article
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24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals. Així com
el Pla de prevenció de Riscos Laborals.
10.3.- L’Adjudicatari s’obliga a lliurar a BSM, en el seu cas, els documents següents:
i. Avaluació dels riscos relacionats amb l’activitat que tingui
previst realitzar.
ii. Pla de prevenció pel control dels riscos detectats.
iii. Mesures de prevenció i protecció que el personal de BSM
haurà de tenir en compte davant d’aquests riscos.
iv. Llistat de treballadors que accediran a les instal·lacions.
v. Justificants de la formació dels treballadors conforme han
estat informats dels riscos als quals estan exposats i de les
mesures de protecció que han de tenir en compte.
vi. Informes d’aptitud d’aquests treballadors en relació a les
tasques que han de realitzar.
BSM s’obliga a lliurar a l’Adjudicatari la documentació corresponent a la prevenció, en
el seu cas, en relació a la Instal·lació, i és la següent:
vii. Avaluació dels riscos relacionats amb
l’Adjudicatari tingui previst realitzar l’activitat.

els

llocs

on

viii. Pla de prevenció per al control de riscos detectats.
ix. Mesures de prevenció i protecció que el personal del
Promotor haurà de tenir en compte davant d’aquests riscos”.
10.4.- L’Adjudicatari facilitarà anualment a BSM 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 cas d’incompliment d’aquest requisit BSM podrà suspendre la
percepció dels actius a percebre per l’adjudicatari com a contraprestació al patrocini.
10.5.- L’adjudicatari manifesta conèixer i s’obliga a complir la prestació de conformitat
amb la legislació vigent i en especial, a les ordenances municipals que resultin
d’aplicació.
11.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ
11.1.- El present contracte no podrà ser objecte de cessió.
11.2.- No obstant, l’esmentat contracte podrà ser objecte de subcontractació, en la
part relativa al subministrament, sempre i quan l’Adjudicatari ho comuniqui amb la
suficient antelació a BSM, i aquesta presti la seva conformitat a les empreses i
prestacions objecte de subcontractació.
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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 aquest contracte.
12.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ
12.1.- 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, BSM 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 BSM i l’adjudicatari.
c) La falta de pagament o retard en el pagament de les factures.
d) La cessió o traspàs de les prestacions a un tercer, que siguin contràries al que
s’estableix en aquest contracte.
e) La pèrdua de vigència de la pòlissa d’assegurances.
f)

Qualsevol incompliment greu de les obligacions tant en relació a BSM com en
relació als espectadors i visitants de les instal·lacions de l’Anella Olímpica, per
part de l’Adjudicatari, que no sigui subsanat de manera immediata una vegada
notificada la incidència.

g) La suspensió per causa imputable a BSM de la iniciació del contracte per un
termini superior a sis mesos a partir de la data assenyalada per al seu
començament.
h) El desistiment o la suspensió del contracte per termini superior a un any acordada
per BSM.
i)

El no lliurament del certificat relatiu a l’article 43.1.f de la Llei General Tributària.

j)

La deixada sense efecte, per part de l’Ajuntament de Barcelona, del mandat rebut
per BSM per gestionar les instal·lacions indicades. En aquest cas, l’adjudicatari
no tindrà dret a rebre cap indemnització o compensació per aquest fet.

k) Les altres establertes en aquest contracte o en la seva documentació annexa.
12.2.- Així mateix, serà causa de resolució del Contracte, la dissolució o extinció de
BSM, qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.
12.3.- 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.
12.4.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades, produirà
els següents efectes:
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L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la
liquidació, no podran ser motiu perquè l’adjudicatari no realitzi la prestació tal i com es
contempla en aquest contracte o en la documentació annexa al mateix fins a la data
de la rescissió. BSM des d’aquest moment podrà continuar la prestació pel
procediment que estimi més adient
BSM farà efectius, amb càrrec a la fiança, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis
que li hagin causat i siguin imputables a l’adjudicatari, notificant a aquest la pertinent
relació i liquidació d’aquests danys i perjudicis, sense detriment del dret de BSM de
reclamar a l’adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import
d’aquella fiança, i sense perjudici del dret de l’adjudicatari a exercir les accions,
reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada
per BSM.
12.5.- En el cas que l’adjudicatari rescindís el present Contracte d’acord amb el que
s’especifica a aquesta clàusula, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a B:SM. En
un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs
realitzats per l’adjudicatari fins a la data de la rescissió, i contra l’abonament o
garantia de la quantitat corresponent, l’adjudicatari lliurarà a BSM tot el treball realitzat
fins a la data.
En aquest supòsit, BSM haurà de tornar a l’adjudicatari la fiança dins del termini
màxim de trenta dies, llevat que existissin causes contractuals justificades per rebutjar
aquesta devolució.
12.6.- BSM 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.
Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de BSM,
caldrà tornar la fiança a l’adjudicatari dins del termini màxim de trenta (30) dies, des
de la data de rescissió, llevat que existeixin causes justificades per rebutjar aquesta
devolució.
13.- 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 BSMSA, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini
mínim de 5 anys.
Així mateix i d’acord a l’annex. 5, l’adjudicatari declara conèixer i s’obliga
compliment d’allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació
la recollida de les dades de caràcter personal, i en seu Reglament
desenvolupament, aprovat mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre.

al
de
en
de

En el cas que així ho indiqui BSM, l’adjudicatari, signarà un annex amb les clàusules
especifiques a complir en virtut de la LOPD.
D’acord amb la Llei Orgànica de 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades
de Caràcter Personal les dades personals s’incorporaran al fitxer “tercers de
Barcelona de Serveis Municipals” amb la finalitat de gestionar la contractació de
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BSMSA. Les dades (identificatives i de contacte) només seran 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 son el registre de les dades de contacte de
les empreses (i persones físiques) proveïdors 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 exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer
de Tercers presentant un escrit a BSMSA, carrer Calàbria, 66, 08015 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte Exercici de dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP
presentant sol·licitud a les oficines de la Secretari Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació administrativa, ubicades al Passeig de Gràcia 19 08007 de Barcelona o
mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
14.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
Per tal de fer front a les possibles modificacions establertes de conformitat a l’art. 106
TRLCSP, s’ha addicionat un deu (10) per cent (%) al valor estimat del contracte, de
conformitat a allò establert a l’article 88 TRLCSP.
Les modificacions previstes a l’empara de l’art. 106 del TRLCSP, són les que es
detallen a continuació:


El present contracte podrà modificar-se durant la vigència del mateix per
ampliació o reducció del número d’instal·lacions/punts a patrocinar.

L’import del conjunt de les possibles modificacions del contracte no podran excedir en
tot cas de _____________.-€, abans d’IVA.
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 la prestació 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 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.
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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.
16.- RÈGIM JURÍDIC
El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola.
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del
present Contracte i sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts se
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, se signa per duplicat aquest document, en el lloc i data de
l’encapçalament.
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