CONTRACTACIÓ I COMPRES
Ref.: 2018/8/TAB
/cf
ACTA DE FORMALITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE SONORITZACIÓ PER A L’AUDITORI DE L’EDIFICI “ELS
COSTALS” DE CASTELLBISBAL
D’una part, el Sr. Salvador Segura Juni, regidor de Patrimoni Urbà de l’Ajuntament de Castellbisbal,
assistit per la secretària general de la Corporació, Sra. M. José Fernández Ruiz, actúa en nom i
representació de l'Ajuntament de Castellbisbal, en virtut de les atribucions previstes en el Decret de
delegació d’atribucions de 26/06/2015.
D’una altra, el Sr. Xavier Morell Rovira, amb NIF 40319608X, actúa en representació de l’empresa BTM
SOUND, SL, amb CIF B17571175, a efectes de formalitzar en document administratiu el contracte de
referència.
M A N I F E S T E N:
I.- Que la Junta de Govern Local, en sessió de 28/11/2018 va aprovar l’expedient ordinari per a la
contractació del subministrament i instal·lació d’un sistema de sonorització per a l’auditori de l’edifici “Els
Costals” de Castellbisbal, mitjançant procediment obert amb mesures d’eficiència, d’acord amb el Plec de
Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’adjunten al present
contracte i que van ser aprovats en el mateix acord.
II.- Que la Junta de Govern Local, en sessió de 27/12/2018 va considerar com a millor oferta relació
qualitat-preu, la presentada per l’empresa BTM SOUND, SL i en la mateixa sessió va requerir la
presentació de la documentació establerta en la clàusula 1.18 del plec de clàusules administratives
particulars.
III.- Que en data 16/01/2019 l’empresa BTM SOUND, SL, va dipositar la garantia definitiva per import de
2.294,40 euros i en data 23/01/2019 l’esmentada empresa va presentar instància comunicant que es trobava
inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya.
IV.- Que la Junta de Govern Local, en sessió de 30/01/2019 va acordar l’adjudicació de l’esmentat contracte
a favor de per l’empresa BTM SOUND, SL, amb CIF B-17571175 per import de 45.888,00 euros, IVA exclòs
( 55.524,48 euros, IVA inclòs).
D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present document i
PACTEN
PRIMER.- Que l’empresa BTM SOUND, SL, amb CIF B-17571175 s'obliga a executar el contracte de
subministrament i instal·lació d’un sistema de sonorització per a l’auditori de l’edifici “Els Costals” de
Castellbisbal, d’acord amb el que preveu el Plec de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules
Administratives Particulars aplicable i les millores proposades per l’empresa BTM SOUND, SL, que són:
-Termini d’execució: 6 setmanes.
-Termini de garantia: 3 anys.
SEGON.- El preu del contracte és de 45.888,00 euros, IVA exclòs ( 55.524,48 euros, IVA inclòs).
TERCER.- Data de lliurament i instal·lació dels equips: L’empresa adjudicatària ha de lliurar i instal·lar
els equips objecte del contracte en l’edifici de l’auditori “Els Costals” de Castellbisbal en el termini màxim
de sis setmanes a partir del dia 11 de febrer de 2019.
QUART.- El contractista presentarà una sola factura electrònica un cop lliurat el subministrament i
finalitzada la instal·lació i el seu pagament es realitzarà dins el termini de 30 dies naturals següents a la
data de la seva aprovació, prèvia conformitat dels serveis tècnics municipals i de la regidoria
corresponent.

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens
perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a
l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament, depenent de la Intervenció
municipal, que és l'òrgan que té les competències en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la
identificació del destinatari de la contractació.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article
4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques d’acord amb la
normativa vigent.
L’adreça electrònica on haureu de dipositar les factures en format electrònic és la següent:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=205
En cas de que necessiteu els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques aquests són els
següents:


OFICINA COMPTABLE:

L01080543



ÒRGAN GESTOR:

L01080543



UNITAT TRAMITADORA:

L01080543

CINQUÈ.- Aquest document formalitza un contracte administratiu sotmès al Plec de Clàusules
Administratives Generals de l'Ajuntament de Castellbisbal (BOP de 6 de juny de 2014), a la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, al Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i a la resta de normativa
administrativa de desenvolupament.
I no havent res més a fer constar, signen electrònicament les parts contractants el present document en la
data que s’indica.
Document signat electrònicament per:
El regidor de Patrimoni Urbà (Salvador Segura Juni)
El contractista, representant legal de BTM SOUND, SL (Xavier Morell Rovira)
La secretària general de l’Ajuntament de Castellbisbal (M. José Fernández Ruiz)
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Annex 1 Declaració responsable

1)
1.1)

DADES GENÈRIQUES:
Definició de l'objecte del contracte

És objecte del present Plec la contractació promoguda per serveis municipals Territorials de la
contractació del subministrament i instal·lació d’un sistema de sonorització per l’auditori de
l’edifici “Els Costals” de Castellbisbal, d’acord amb les característiques que es descriuen en el
plec de prescripcions tècniques aplicable.
Els Codi CPV que corresponen són 32331300-5 (aparells de reproducció de so).
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació
del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits en la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a
l’expedient en l’informe de necessitat i en l’informe jurídic.
1.3) Pressupost de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 53.305,78 euros, IVA
exclòs (64.500,00 euros, IVA inclòs). El percentatge d’IVA a aplicar és del 21% i correspon a
l’import de 11.194,22 euros.
El pressupost inclou el subministrament del material descrit en el plec de prescripcions
tècniques, col·locació, muntatge (mecànic, elèctric, de so etc...), verificació i posada en
funcionament, inclouent desplaçaments, dietes i despeses de serveis de paleta, si s’escau.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art.
100 i concordants de la LCSP.
1.4) Existència de crèdit
La despesa anual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 123330622007 de l’exercici 2018.
1.5) Durada del contracte i data de lliurament
L’empresa adjudicatària ha de lliurar i instal·lar els equips objecte del contracte en l’edifici de
l’auditori “Els Costals” de Castellbisbal en el termini màxim de vuit setmanes a partir de la
signatura de l’acta de formalització administrativa del contracte.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP, és de
53.305,78 euros, IVA exclòs.

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, i es durà a terme mitjançant: procediment obert amb mesures d’eficiència, en
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 de la LCSP i l’art. 8 del DL 3/2016
de 31.05, amb publicitat únicament en el Perfil del Contractant.
1.8) Perfil del contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant
a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/castellbisbal
1.9) Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en TRES SOBRES, en els termes següents:
SOBRE A DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Contindrà la documentació administrativa següent:
a)La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el
sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC).
b)Les altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que
consta com annex 1 al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció del contracte,
d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui
requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.
SOBRE B DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN
JUDICI DE VALOR
Contindrà la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici
de valor.
Es presentarà una memòria tècnica correctament paginada i indexada, amb una extensió
màxima de 10 folis DIN-A4 (escrit a dues cares, interlineat 1,5 línies i lletra Arial 12).

La memòria descriurà la solució adoptada amb inclusió d’una descripció dels aparells i
equipament a subministrar amb detall de les seves característiques tècniques, funcionals i
estètiques. En els cas de presentar alternatives als productes referenciats en el projecte, caldrà
adjuntar el següent:
o
o

Llistat amb dues columnes. En una s’indicarà l’equip del projecte, i en l’altra
l’equivalent proposat. En ambdós casos s’indicarà marca i model.
Per a cada equip alternatiu a l’especificat en el projecte, s’omplirà la fitxa Equip
Alternatiu, Annex 2 d’aquest plec.

ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap
informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació
implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE C PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
Contindrà la proposició económica i la documentació técnica relativa als criteris avaluables de
forma automática següent:
La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent:
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació del subministrament i
instal·lació d’un sistema de sonorització per l’auditori de l’edifici “Els Costals” de
Castellbisbal, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta
íntegrament, per l’import següent:
-Line Array + Front fill
-Estructura mètàl·lica + Motorització Line Array L+R
-Subquadre de proteccions i instal·lació eléctrica

..………euros, IVA exclòs.
………. euros, IVA exclòs.
………. euros, IVA exclòs.

IMPORT TOTAL
………. euros, IVA exclòs.
Import
total
sense
IVA
en
lletres:
……………………………………………………………………………………………………………
L’import de l’IVA al ……% és de …….. euros.
-

Termini d’execució.

-

Termini de garantia
(Data i signatura)

…… setmanes
……. anys.

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà disposar de la solvència següent:
1.10.1) Solvència econòmica i financera:
Mitjans: Volum anual de negocis del licitador
Import mínim: Volum anual de negocis de licitador o candidat que, referit a l’any de major volum
de negoci dels tres últims inclosos, haurà de ser al menys de 79.958,67 euros, IVA exclòs
Acreditació documental: El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en l’esmentat
registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi de ser inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum de negocis
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats per part del
Registre Mercantil o equivalent
1.10.2) Solvència professional o tècnica:
Mitjans:.
Coneixements tècnics i experiència en subministraments i instal·lacions efectuats del mateix
tipus o naturalesa al què correspongui a l’objecte del contracte en els últims 5 anys.
Valors o requisits mínims:
Que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a 37.314,04
euros.
Acreditació documental: Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant una relació dels
principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates i el
destinatari, públic o privat, d’aquests, avalats per certificats de bona execució expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat de bona execució expedit per aquest o, a
manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari.
1.11) Criteris d’adjudicació
D’acord amb el que disposa l’art 150 de la LCSP, els criteris a tenir en compte a l’hora de
considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que
tot seguit s’indiquen dividits entre els que depenen d’un judici de valor i els que són avaluables
mitjançant fórmules automàtiques, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun
d’ells:
1.11.1) Criteris avaluables de forma automática (70 punts)
-

Baixa econòmica (50 punts)  Correspondrà al preu més econòmic, millor baixa, el
màxim de punts, es dir 50, i es valorarà les diferents ofertes admeses, segons l’equació
següent:
Pi = 50 x [1 – (Oi – Om)/PL]
On:

Pi
Oi
Om
PL

= Valoració licitador “i”.
= Oferta presentada licitador “i”.
= Oferta presentada més econòmica.
= Pressupost licitació (53.305,78 € sense IVA)

-

Reducció termini execució respecte el màxim del plec (fins a 10 punts)  5 punts
per cada setmana de reducció respecte el termini màxim del plec (8 setmanes).

-

Ampliació termini garantia respecte el mínim del plec (fins a 10 punts)  5 punts
per cada any d’ampliació respecte el termini mínim del plec (1 any)

1.11.2) Criteris que depenen d’un judici de valor (30 punts)
Es presentarà una memòria técnica i es valorarà:
-

Qualitat dels equips (15 punts)  Valoració en funció de les característiques
tècniques, funcionals i estètiques, i la seva adequació als elements descrits en el
projecte com a referents.
Coneixement i estudi del projecte (15 punts)  Valoració de la solució adoptada en
quant a la resposta dels requeriments del seu ús i ajustament a les necessitats i local
d’ubicació.

Es valorarà la qualitat del servei proposat de forma que el que excel·leixi, respecte als demés,
tindrà en cada subcriteri la màxima puntuació, el que no ofereixi cap informació o es limiti a
reproduir la indicada en el Plec de prescripcions tècniques, es valorarà amb 0 punts en cada
subcriteri i la resta de forma proporcional.
La puntuació total màxima per la suma dos tipus de criteris és de 100 punts.
En tot cas, l’Ajuntament de Castellbisbal es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb
els criteris assenyalats, o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 de
la LCSP.
1.12) Criteris de desempat
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst al Plec de Clàusules
Administratives Generals de l’Ajuntament de Castellbisbal, aprovat per l’Ajuntament Ple en
sessió de data 31.03.2014 (publicada l’aprovació definitiva en el BOPB de 06.06.2014) que és
el següent:
1er) A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el
moment d'acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de
treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge.
2on) A favor de les proposicions d'empreses dedicades específicament a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d'exclusió social, segons els criteris i requisits
establerts a la normativa general de contractació.
3er) A favor de les proposicions d'empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d'acord
amb els criteris i requisits establerts a la normativa general de contractació.
4rt) A favor de les proposicions d'empreses o les entitats reconegudes com a Organitzacions
de Comerç Just, quan en els productes objecte del contracte existeixi una alternativa en
aquest sentit.

5è) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d'acreditar
la seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin
tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d'acord
amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
6è) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d'acreditar
la seva solvència tècnica o professional, compleixin els requisits que es determinin a la Llei
10/2010, de 7 de maig, d'acollida de persones immigrades.
7è) A favor de la proposició que comprengui l'oferta econòmica mes baixa.
En cas de seguir persistint l'empat desprès d'aplicar tots els criteris precedents, es decidirà
l'adjudicació, entre elles, per sorteig.
1.13) Termini per a l’adjudicació
Un mes des del dia següent a la finalització del termini de presentació d’ofertes, d’acord amb el
que disposa l’art 8 h) del DL 3/2016 de 31.05.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Proposicions anormalment baixes
Es considerarà inicialment que una oferta és inviable perquè s’ha formulat en termes que la fan
anormalment baixa, quan l’oferta tingui una puntuació total superior en més de 15 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de la puntuació de les ofertes presentades o respecte a
l’altra oferta en cas d’haver-ne només dues. Tanmateix s’exclourà per aquest còmput l’oferta de
valoració inferior en més de 15 unitats percentuals a la indicada mitjana.
1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes en l’article
108 LCSP, inclosa la retenció del preu.
1.18) Presentació de documentació.
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies
hàbils comptats des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 150.2 de la
LCSP haurà de:
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
- Presentar els següents documents:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document
que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica,
a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el
poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible.
En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador sigui
validada per l’Ajuntament de Castellbisbal.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la
seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a
l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, si s’escau.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans
que es va comprometre a adscriure al contracte en els termes de la clàusula 1.10 del
present Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible, com assegurança.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP.
En tractar-se d’un procediment obert amb mesures d’eficiència, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 5 dies a comptar des del
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, en virtut del que disposa l’art. 8 i) del DL
3/2016 de 31.05
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
2)DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ

2.1.) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el
compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de
transparència. En particular, s’obliga a:
 Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui
requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present
contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer,
econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context de dit procediment de licitació.
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi
Penal vigent en cada moment.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els
seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els termes de
l’article 217 LCSP.
2.2.) Condicions especials d’execució
En el present contracte s’estableix la següent condició especial d’execució del contracte,
d’acord amb el que disposa l’article 202.2 LCSP:
-És obligació del contractista complir les condicions salarials, socials i de qualsevol altre ordre
dels treballadors conforme el conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació. El seu
incompliment per part del contractista serà causa de resolució del contracte.
-L’Ajuntament podrà requerir a l’empresa contractista tota la documentació que sigui necessària
per poder verificar el compliment de l’anterior condició especial d’execució, com per exemple
TC/s, contractes laborals, declaracions relatives als sous dels treballadors, etc.
2.3) Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
2.4) Règim de pagament
El contractista presentarà una sola factura electrònica un cop lliurat el subministrament i
finalitzada la instal·lació i el seu pagament es realitzarà dins el termini de 30 dies naturals
següents a la data de la seva aprovació, prèvia conformitat dels serveis tècnics municipals i de
la regidoria corresponent.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP,
sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal

destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament, depenent de la
Intervenció municipal, que és l'òrgan que té les competències en matèria de comptabilitat, i han
d'incloure la identificació del destinatari de la contractació “Serveis municipals d’Educació”.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent.
L’adreça electrònica on haureu de dipositar les factures en format electrònic és la següent:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=205
En cas de que necessiteu els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques aquests
són els següents:


OFICINA COMPTABLE:

L01080543



ÒRGAN GESTOR:

L01080543



UNITAT TRAMITADORA:

L01080543

2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats
Cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
penalitats següents:
a)per l’incompliment dels terminis, totals o parcials previstos en el present Plec o en el Plec de
prescripcions tècniques, s’imposarà una penalització diària en la proporció de 0,20 per cada
1.000 euros del preu del contracte.
b) pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions
definides al contracte, s’imposarà una penalitat de fins al 10% sobre el pressupost del contracte
que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment
2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de
la LCSP, les següents:
-El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP o als presents plecs durant l’execució del
contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de Castellbisbal puguin derivar-se perjudicis per a
l’interès públic.
-L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula
referida a les penalitats.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar
mitjançant el corresponent document acreditatiu.
2.9) Termini de garantia del contracte
A més de la garantia del fabricant dels equips fixada en l’oferta, es fixa un termini de garantia
del venedor d’un any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació
contractada. Un cop transcorregut el període de garantia mínima o l’oferta pel contractista en la
seva proposició, per retornar la garantia dipositada s’haurà d’emetre informe del tècnic
responsable del contracte sobre el compliment del contracte i la inexistència de reclamacions.
2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
2.11) Subcontractació
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, de
conformitat amb els requisits establerts a l’art 215 LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament en l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament,
després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar
subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a
subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del
subcontractista així com el justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap prohibició per
contractar.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o
no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de
la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.

2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives
Generals de l’Ajuntament en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta
de normativa legal aplicable.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi
facilitat un número de telèfon mòbil.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica
https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=805430008&codiDepartament=805
430008.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil
del Contractant.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en
matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
És obligació del contractista indemnitzar directament per tots els danys i perjudicis que es
causin a tercers com a conseqüència dels serveis contractats.
Per cobrir aquesta responsabilitat, l’empresa adjudicatària s’obliga a contractar una
assegurança de responsabilitat civil a tercers per cobrir els riscos derivats de l’activitat
contractada amb un límit mínim de 300.000 € per sinistre amb una companyia asseguradora de
provada solvència. S’haurà de lliurar còpia de la pòlissa corresponent abans de la formalització
del contracte, sinó s’ha fet abans i, amb caràcter periòdic el document acreditatiu del pagament
de les primes corresponents.

En el supòsit que l’acció de reclamació de tercers sigui instada enfront de l’Ajuntament es
procedirà a la incoació del corresponent procediment de responsabilitat patrimonial de
conformitat al que disposa la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. En aquest procediment el contractista serà considerat part
interessada i si es considerés l’existència de responsabilitat per part del contractista, aquest
haurà de fer-se càrrec de la corresponent indemnització, sens perjudici que pugui interposar els
recursos que estimi convenients.
En cas que el contractista no és fes càrrec de la indemnització determinada en el procediment
anterior, aquesta indemnització podrà ser deduïda de la factura o de la garantia dipositada en
formalitzar el contracte.
2.17) Lloc de lliurament de l’objecte del contracte
El lloc fixat per al lliurament de l’objecte del contracte és l’edifici de l’auditori “Els Costals” de
Castellbisbal, situat a l’avinguda Pau Casals, núm. 16, d’aquesta població.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP, al
cap del departament d’enginyeria, Xavier Bosch Casanovas.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació
legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del
contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix 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.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal del següent:

Responsable del
tractament

Ajuntament de Castellbisbal
Av. Pau Casals, 9. CP 08755 Castellbisbal. Telf. 93.772.02.25 Mes
informació a la pag. Web de l’Ajuntament de Castellbisbal
www.castellbisbal.cat bustia@castellbisbal.cat
Dades de contacte del Delegat/a de Protecció de Dades de
l’Ajuntament per a consultes, queixes, exercicis de drets, i
comentaris relacionats amb la protecció de dades:
delegatprotecciodades@castellbisbal.cat

Finalitat del
tractament

Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i
unitats administratives de l’Ajuntament.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la
normativa de procediment administratiu, de contractació pública i
d’arxiu històric.

Temps de
conservació

Legitimació
del
tractament

Destinataris de
cessions o
transferències
Drets de les
persones
interessades

Compliment d’obligacions contractuals.
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de
garantir la correcta identificació de l’equip profesional que prestarà
el servei i que hi accedirà a les instal·lacions i sistemes
corporatius.
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista
durant l’execució del contracte seran tractades per al control de les
obligacions de seguretat de les dependències i edificis de la
Diputació. En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no
es permetrà l’accés a les instal·lacions.
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.
Es poden exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició al tractament i sol·licitud de limitació, presentant un escrit
adreçat a l’Ajuntament de Castellbisbal, Avda. Pau Casals num . 9
Castellbisbal, o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits a
la web municipal . Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud
quin o quins drets exerciu.
http://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/tramits-i-gestions/tots-e
ls-tramits/
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la
suposada infracció, si considera que el tractament de dades
personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denuncia
r/

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte no es
preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als documents,
arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
Ajuntament de Castellbisbal.
No obstant, en el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a
dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata
comunicació d’aquesta violació de seguretat a l’Ajuntament de Castellbisbal.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista i
l’Ajuntament de Castellbisbal establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a
les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
2.20) Obligacions del contractista respecte els documents produïts o rebuts en
l’execució del contracte.

La documentació generada en l’execució d’aquest servei queda integrada dins el concepte de
document públic, de tal forma que és d’aplicació la normativa que es refereix a la protecció i
accés als documents produïts i rebuts per l’Ajuntament de Castellbisbal.
És d’aplicació als documents relacionats o resultants de la gestió d’aquest servei, però no els
documents de règim intern propis del prestador del servei. Entenem com a document tant els
documents electrònics, documents en suport paper, i dades gestionades en bases de dades de
gestió per a la generació de documents.
En aplicació de l’article 49.2 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol;
l’article 6.1 i resta d’articles que siguin d’aplicació de la Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i
gestió de documents; i el Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als
documents i Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Castellbisbal, el contractista s’obliga a:
1- Gestionar de forma adequada els documents produïts i rebuts resultants de la gestió del
servei, tenint-los correctament classificats, ordenats i arxivats per garantir la seva
permanentment conservació i accessibilitat.
2- Complir els articles que li siguin d’aplicació del Reglament regulador de la política de gestió
documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Castellbisbal i demès
normativa.
3- A no eliminar en cap cas cap d’aquests documents sense l’autorització prèvia i expressa de
l’Ajuntament de Castellbisbal a través de la tramitació oportuna i autorització prèvia de l’arxiver
municipal i secretària de l’Ajuntament d’acord amb la normativa vigent.
4- A transferir a l’Ajuntament de Castellbisbal la totalitat dels documents relacionats o
resultants de la gestió d’aquests serveis un cop finalitzat el servei. Fins que no s’hagi produït
aquest traspàs no es donarà per resolt el contracte, i no es produirà la devolució de fiances. La
documentació per transferir estarà en bon estat i adequadament classificada, ordenada i
instal·lada en arxivadors definitius, i acompanyada d’un inventari-relació dels documents.
Respecte a la transferència dels documents en suport electrònic o bases de dades, es
transferirà seguint els mateixos criteris en un disc dur extern o similar, i sempre es
correspondrà amb la documentació original i autèntica electrònica.
5- A facilitar en tot cas la consulta dels documents esmentats d’acord amb la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i prèvia
sol·licitud de l’Ajuntament de Castellbisbal.
6- A facilitar en tot cas la inspecció i control en qualsevol moment per part de l’arxiver municipal
de les instal·lacions i qualsevol dels espais on es gestionin i custodiïn els documents per
comprovar el compliment del contractista de les obligacions esmentades en els punts anteriors.
7- Executar el contractista les indicacions que l’Ajuntament faci en matèria de tractament de
documents paper i electrònics, i dades.
3) DADES ESPECÍFIQUES:
3.1) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat en base a preus referits a components de la prestació.
3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte
L’Ajuntament de Castellbisbal es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de
l’objecte del contracte, a la seva recepció, pels mitjans que cregui convenients.

3.3) Facultat de l’Ajuntament de Castellbisbal sobre manteniment d’estàndards de
qualitat en la prestació del servei.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que
adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les
regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi
aquests nivells i regles, l’Ajuntament de Castellbisbal n’informarà al contractista i aquell haurà
de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients
per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de
vacances, absències i/o malalties.
3.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències municipals, i en funció del risc que comporta, el contractista, en
un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del
contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei
promotor la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per
l’Ajuntament, així com facilitar les dades necessàries per donar-los d'alta a la Plataforma de
Coordinació d’Activitats Empresarials CAE d’AWS INTEGRA del grup Preving (Nom, cognoms,
DNI i e-mail de la persona que s’encarregarà de pujar la documentació a la plataforma i nom i
CIF de l’empresa), donar d'alta els treballadors que presten servei a l'Organisme i adjuntar la
documentació en matèria de PRL i administrativa sol·licitada a la plataforma.
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció
de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i
les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així
mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, el
compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats en els treballs
d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la
concurrència empresarial.
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les
diferents activitats desenvolupades a les dependències de l’Ajuntament i l’adequació entre els
riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació:
 L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Ajuntament i el contractista.
 La celebració de reunions periòdiques entre l’Ajuntament i el contractista.
 Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l’Ajuntament i del contractista
o en el seu defecte, amb els delegats de prevenció.
 La impartició d’instruccions.
 L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el
centre de treball que puguin afectar els treballadors de l’Ajuntament i del contractista o de
procediments o protocols d’actuació.
 La presència al centre de treball dels recursos preventius de l’Ajuntament i del
contractista.
 La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats
preventives.
3.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball

No és procedent.
3.6) Propietat dels treballs
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa
contractada és propietat de l’Ajuntament de Castellbisbal.
Datat a Castellbisbal el dia de la signatura del document
Document signat electrònicament per:
El cap del departament d’enginyeria (Xavier Bosch Casanovas)
El coordinador de Serveis Territorials (Josep Brugal Puig)
ANNEX 1 AL PCAP DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN
SISTEMA DE SONORITZACIÓ PER L’AUDITORI DE L’EDIFICI “ELS COSTALS” DE
CASTELLBISBAL
Model de declaració responsable
A INSERIR EN EL SOBRE A
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm.
.............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................), opta a la contractació del subministrament i instal·lació d’un
sistema de sonorització per l’auditori de l’edifici “Els Costals” de Castellbisbal i
DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
Microempresa negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
Petita empresa negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
Mitjana
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
empresa
o balanç general anual no superior als 43
milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
Gran empresa
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles
54 a 84 TRLCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica
i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) del PCAP i

que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials
descrits a la dita clàusula.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes
les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones
treballadores amb discapacitat.

 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

 SÍ

 NO

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.

 SÍ

 NO

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:

Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritza l’Ajuntament
de Castellbisbal perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
 SÍ

 NO

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, a l’Ajuntament per tal de fer la modificació corresponent o revocar
l’autorització de notificació electrònica.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que l’Ajuntament pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests
efectes.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP.
(Lloc, data, signatura i segell)."

ANNEX 2: FITXA EQUIP ALTERNATIU A INCORPORAR EN LA MEMÒRIA TÈCNICA
DEL SOBRE B
FITXA PRODUCTES / ELEMENTS OFERTATS EQUIVALENTS
(OMPLIR AMB LES CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS EQUIVALENTS OFERTATS)

Definició element
Element projecte
Marca:
Model:.

Element alternatiu proposat
Marca:
Model:.

Descripció element alternatiu proposat
Característiques generals dels materials empleats (en comparació a allò indicat a la
documentació de licitació)
Fotografies

ÀREA DE PATRIMONI URBÀ
DEPARTAMENT d’ENGINYERIA
Ref. expedient: 2018/8/TAB
Ref. informe: PPT.XBC

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE
SONORITZACIÓ PER L’AUDITORI DE L’EDIFICI “ELS
COSTALS” DE CASTELLBISBAL.
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ANNEX 1: FITXA EQUIP ALTERNATIU

1.- OBJECTE.
L’objecte del contracte és el subministrament i instal·lació d’un sistema de sonorització
per l’auditori de l’edifici “Els Costals” de Castellbisbal.
Aquest auditori, en la seva utilització de múltiples activitats necessita d’un sistema més
modern i actualitzat d’emissió de so vers al públic i assistentes als diferents actes. Així
ho indiquen l’empresa encarregada del manteniment i els tècnics de cultura que
gestionen l’espai.
Per a aquest subministrament i instal·lació no s’acceptarà material de baixa qualitat que
minori les excel·lents prestacions d’espai i sonores de l’auditori.

2.- DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT.
2.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL
El sistema de sonorització actual s’ha mostrat insuficient per a les prestacions que sí que
dona l’auditori pel que fa a les prestacions acústiques del local i l’ús que se’n fa. El que
es vol es instal·lar un sistema de sonorització nou i dotar l’auditori dels Costals amb un
equipament de qualitat entre mitjana i alta.
L’abast del sistema a subministrar i instal·lar queda limitat al sistema de sonorització
principal i la seva sustentació, quedant expressament exclòs la microfonia i altres
equipaments dels quals l’auditori ja n’està convenientment dotat.
Per altra banda el contracte, i per tant les ofertes a presentar, hauran d’incloure la nova
instal·lació elèctrica associada, així com la instal·lació i proves adients de manera que el
sistema quedi totalment instal·lat i operatiu.
Les característiques generals del sistema de sonorització a licitar són:
1.- Sistema d’àudio principal passiu format per 8 caixes acústiques (4xleft + 4xright) i
4 subwoofers (2xleft + 2xright).
2.- Totes aquestes caixes se situaran en format Line Array i volades en ambdós laterals
de la boca de l’escenari. A uns 4 m d’alçada.
3.- L’oferta inclourà l’estructura metàl·lica de sustentació pel volat de les caixes i les
etapes de potència necessàries.
4.- Les etapes de potència hauran de ser del mateix fabricant de les caixes acústiques,
per tal d’assegurar el bon funcionament del conjunt, així com tenir funcionalitat de
processament de senyal via remota.
5.- El sistema Line Array haurà de ser accessible, tant en el moment del seu muntatge i
configuració, com per a les tasques de manteniment. Això comporta que han de
poder baixar a peu de sala de manera senzilla i eficient. Per aquest motiu tot el
sistema Line Array, se sustentarà mitjançant motors de cadena (1 motor per a
cada

lateral Left/right), incloent elements d’ancoratge, d’unió, sistema de control i resta
d’elements necessaris per al funcionament descrit.
6.- Atès que el sistema de sonorització principal, donades les característiques descrites
i situació exigida, no pot donar una bona cobertura a les primeres files
(característica comú als sistemes Line Array), cal incloure al sistema 4 petites
caixes també passives per situar-les a la part frontal de l’escenari quan convingui
(segons necessitats acústiques de l’espectacle o esdeveniment), tot i constituint el
que s’anomena Front fill. Aquestes petites caixes no seran fixes, formaran part del
sistema de sonorització adreçat al públic (PA) i la seva connexió es realitzarà
mitjançant cablejat aeri a una de les caixes de connexions d’àudio existents en els
laterals de l’escenari.

Les característiques principals dels equips a oferir són:

1.- Line Array Left/right: 4+4 Caixes acústiques + 2+2 Subwoofer + Ancoratge
8 x Caixa acústica de 12".
Marca: JBL PRO / Model: VRX932LA-1
Característiques:
Caixa acústica de dos vies actives, Wofer de 12” i tres motors.
Potència de greus 800w.
Potència aguts 75w.
SPL màxim 136 db.
Resposta de 75Hz a 20KHz.
Angle de cobertura 100x15 Graus.
Dimensions 349x597x381mm.
Pes 21,8Kg.
Altres marques acceptades: HK, Adamson, L.Acoustic i similars
4 x Subgreu de 18".
Marca: JBL PRO / Model: VRX918S
Característiques:
Subgreu amb altaveu de 18”.
Potència 800w.
SPL 130 db.
Resposta de 34HZ a 220KHz .
Dimensions 508x597x749mm.
Pes 37Kg.
Altres marques acceptades: HK, Adamson, L.Acoustic i similars
2 x Sistema de rigging.
Marca: JBL PRO/ Model: VRX AF
Altres marques acceptades: HK, Adamson, L.Acoustic i similars

2.- Front fill: 4 Caixes acústiques
4 x Caixa passiva de 6,5"
Marca: JBL PRO / Model: AC 16
Característiques:
Caixa de so de dos vies pasives, altaveu de 6,5” i motor 1”.
Potència 200w.
SPL 110 db.
Resposta de 65Hz a 18KHz.
Mides 381x199x226mm.
Pes 7,2Kg.
Altres marques acceptades: HK, Adamson, L.Acoustic i similars.

3.- Amplificació acústica
3 x Etapa de potència per Line Array.
Marca: CROWN / Model: XTi 6002
Característiques:
Etapa de potència amb DSP de 2x1200W a 8Ohm, 2x2100W a
4Ohm, 2x3000W a 2Ohm y 4200W Bridge a 8Ohm, 6000W Bridge a 4Ohm.
Controls de nivell en caràtula.
Entrades XLR M/F, sortides Speakon/Banana.
Crossover.
Equalitzador d'entrada 6 bandes i 8 de sortides.
Delay.
Peak Plus.
Sintetitzador de subarmònics.
HiQNet USB.
Dimensions 2U rack 19".
Pes 13,6Kg.
Altres marques acceptades: HK, Adamson, L.Acoustic i similars
1 x Etapa de potència per Front Fill
Marca: CROWN / Model: XLS 2002
Característiques:
Etapa de potència amb tecnologia DriveCore Classe D2 amb DSP
integrat de 2x375W a 8Ohm, 2x650W a 4Ohm, 2x1050W a 2Ohm y
1300W Bridge a 8Ohm o 2100W Bridge a 4Ohm.
Sensibilitat 1,4V o 0,775V.
Sel·lecció entrada estereo/Bridge/Y.
Crossover i Limitador de pics Pureband.
Controls de nivell en caràtula, pantalla LCD amb funció Sleep,
indicadors de nivell i il·luminació desactivables.
Connexió auxiliar via contactes per a monitorització i funció Sleep.
Protección tèrmica.
Ventilació forçada.
Entradas XLR, Jack i RCA, sortides Speakon/Bornes.
Dimensions 2U rack 19".
Pes 4,9Kg.
Altres marques acceptades: HK, Adamson, L.Acoustic i similars

4.- Processament acústic
1 x Processador digital.
Marca: DBX / Model: DRIVER RACK 260
Característiques:
Processador digital d'altaveus de 2 entrades i 6 sortides.
Equalitzador gràfic de 28 talls o 9 paramètrics.
Inserció de Notch, AFS, AGC, Compressor.
Gate o Wire.
Fins a 2,7 seg de Delay configurables In/Out.
Inclou RTA.
25 presets usuari i 25 de fàbrica.
Entrades i sortides per XLR, RS232, RS485 propietari.
Dimensions 1U Rack.
Altres marques acceptades: HK, Adamson, L.Acoustic i similars

5.- Motorització Line Array
2 x Subestructura metàl·lica d'ancoratge dels motors de cadena, format per perfil metàl·lic
comercial a sobre del sostre.
2 x Motor elèctric de cadena de 250 Kg amb 10m de cadena.
Marca: PROLYFT / Família: AETOS / Model: PAE-250DC-0010
Característiques principals:
- Capacitat càrrega: 250 Kg.
- Inclou bossa amb 10 metre de cadena (bossa amb capacitat d'emmagatzemar 30 metres).
- Motor trifàsic (400V-3P-50Hz) amb un fre.
- Potència del motor: 0,25 kW.
- Consum motor: 0,75 Amp.
- Velocitat 4m/min.
- Cadena de 1 ramal EN 818-7: 4,0 x 12,2 mm.
- Tipus protecció: IP55.
- Tipus connector: Cee16A-4p i mànega.
- Cos del motor amb nances integrades.
- Pes del cos motor: 18 Kg.
- Pes cadena: 0,35 Kg/m.
- Ganxo superior i inferior.
- Cos de color negre.
- Finals de cursa elèctrics.
- Certificació CE.
Altres marques acceptades: Prolyft, StageMaker, Chainmaster i similars
2 x Conjunt d’eslingues, grillets i resta d'elements d'unió necessaris entre el ganxo del motor
i les peces de rigging de les caixes acústiques del Line Array L+R.
1 x Sistema de control de motors per a 2 motors de cadena.
Marca: STRONG-STAGE / Model: 2xQ-P/B + 1xB2-P/B
Format per:
- 2 x Quadre contactors amb maniobra pujar/baixar, individual per motor.
- 1 x Botonera de control amb maniobra pujar/baixar conjunta pels 2 motors.
Altres marques acceptades: Prolyft, StageMaker, Chainmaster i similars

Seran admissible les marques de referència i altres marques similars que compleixin
amb les característiques descrites i la qualitat necessària, sempre i quan s’adjunti la
corresponent fitxa d’equivalència degudament complementada i aquesta sigui informada
favorablement pel tècnic municipal que les avaluï.

Obres i instal·lacions a realitzar:
Subministrament del material descrit, col·locació i muntatge (mecànic, elèctric, de so,
etc.), així com verificació i posada en funcionament, incloent desplaçaments i dietes.
Inclou fins i tot treballs de paleta associats si s’escau.

2.2.- VISITA PRÈVIA
Es farà una visita prèvia al local on s’ubica l’equipament a subministrar i instal·lar per tal
de dimensionar les necessitats i dissenyar la seva instal·lació, a la qual podran assistir
els licitadors i de la qual se’n farà pública la data oportunament.

2.3.- MATERIAL
L’empresa adjudicatària haurà de disposar del material adient per executar els treballs
descrits, així com dels mitjans de protecció personals adients per aquestes feines i tot el
necessari per acomplir l'actual normativa de prevenció d’accidents laborals.

2.4.- PERSONAL
S’haurà de destinar al servei descrit el personal necessari per assegurar el seu
compliment amb els condicionants exigits i amb el termini establert.
L’adjudicatària haurà de disposar d’un servei d’assessorament tècnic / oficina tècnica
format, com a mínim, per un enginyer tècnic industrial.

2.5.- TRACTAMENT DELS RESIDUS GENERATS

Els residus generats per la instal·lació, transport i altres operacions relacionades amb el
contracte, s’hauran de tractar d’acord amb la normativa vigent de gestió de residus.

2.6.- TERMINI D’EXECUCIÓ
Els treballs s’hauran d’efectuar en el període màxim vuit setmanes des de la signatura
del contracte. A aquest efecte caldrà encarregar el subministrament dels materials amb
temps suficient per assegurar la seva recepció adequada a la programació per acabar
les obres en la data indicada.

2.7.- TERMINI DE GARANTIA
Els termini mínim de garantia pels materials subministrats i del dels treballs efectuats
serà d’1 any.

3.- IMPORT DE LICITACIÓ
El preu màxim de licitació s’estableix en 53.305,78 € sense IVA (64.500,00 € IVA inclòs).

Previsió de pressupost:
Total sense IVA:

53.305,78 €

IVA:

11.194,22 €

TOTAL IVA inclòs:

64.500,00 €

Caldrà desglossar el preu del sistema Line Array + Front fill del de l’estructura metàl·lica
+ Motorització Line Array L+R i del subquadre de proteccions i instal·lació elèctrica, en
tres apartats del pressupost o oferta econòmica de licitació.

4.- ASSEGURANÇA
L’empresa de manteniment haurà de disposar de la corresponent assegurança per
Responsabilitat Civil contractada per un import mínim de 300.000 €.
Seran a compte del Contractista, la indemnització dels danys a tercers, la interrupció dels
serveis públics o privats, que es podi derivar-se de la execució de les obres. Així mateix,
seran a la seva compte, l’establiment de magatzems, tallers i dipòsits i quantes despeses
es derivin de la execució de la instal·lació.
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ANNEX 1: FITXA EQUIP ALTERNATIU

FITXA PRODUCTES / ELEMENTS OFERTATS EQUIVALENTS
(OMPLIR AMB LES CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS EQUIVALENTS
OFERTATS)

Definició element
Element projecte

Element alternatiu proposat

Marca:

Marca:

Model:.

Model:.

Descripció element alternatiu proposat

Característiques generals dels materials empleats (en comparació a allò indicat a la
documentació de licitació)

Firmado

Fotografies

40319608X digitalmente por
40319608X
XAVIER
XAVIER MORELL
MORELL (R: (R: B17571175)
2019.02.08
B17571175) Fecha:
09:40:18 +01'00'
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