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Contractació i Patrimoni

Memòria justificativa del contracte del servei de gestió de les taquilles, portes i
sala dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard
Toldrà de Vilanova i la Geltrú
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de personal de taquilla, portes i
sala dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà
de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de dur a terme aquest servei amb la major
eficàcia possible, garantint el servei als visitants i el control de les instal·lacions i les
activitats que es desenvolupin en l’espai.
Aquests equipaments escènics municipals estan coordinats per personal tècnic de la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La supervisió de les
tasques objecte del contracte anirà a càrrec de l’esmentat personal tècnic responsable
de l’equipament.
2. Licitació per lots
L’objecte del contracte no permet la realització independent de cadascuna de les seves
parts mitjançant divisió en lots.
El personal de taquilles, portes i sala està molt relacionat i és necessari coordinar
l’actuació entre ells per dur a terme una bona gestió del servei. En conseqüència, la
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del
contracte per una pluralitat de contractistes en dificultaria l’execució correcta des del
punt de vista tècnic. Per aquest motiu, deguda la necessitat de coordinar l’execució de
les diferents prestacions, considerem necessari que aquesta gestió estigui
centralitzada en una mateixa empresa i, per tant, s’impossibilita la seva divisió en lots.
3. Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les
Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han determinat en el PPT i són
les següents:
 Gestió de les taquilles i venda d’entrades.
 Atenció al públic i control de l’aforament.
 Coordinació del personal de taquilles i portes.
4. Informar la insuficiència de mitjans tècnics i de personal per satisfer les
necessitats del contracte
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L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant la regidoria de Cultura, gestiona els
equipaments escènics del Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà. Aquests
equipaments acullen espectacles, actes i activitats derivades de la programació estable
d’aquests equipaments així com cinema, funcions escolars, cessions i lloguers
diversos.
Pel correcte funcionament d’aquests equipaments cal comptar amb personal de
taquilla, portes i sala, que han de cobrir les necessitats derivades de les esmentades
activitats.
Un cop analitzades les característiques del servei que són necessàries per poder
atendre les diferents activitats que s’hi desenvolupen, considerats els horaris
d’obertura d’aquests equipaments, i analitzats els recursos de personal propi dels
quals disposa actualment la Regidoria de Cultura per atendre aquests equipaments, es
considera totalment inviable poder prestar aquests serveis exclusivament amb
personal de la pròpia organització.
És per aquest motiu que es proposa la contractació d’aquest servei a una empresa
externa.
5. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 100.328 euros més 21.068,88 euros
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 121.396,88 euro (cent vint-i-un mil
tres-cents noranta-sis euros amb vuitanta-vuit cèntims d’euro).
Vist l’anterior, el pressupost base de licitació anual és de 50.164 euros més 10.534,44
euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 60.698,44 euros (seixanta mil
sis-cents noranta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro).
D’acord amb el que preveu l’art. 102.4 de la LCSP el preu del contracte es configura
per preus unitaris per components de la prestació amb el pressupost base de licitació
anual màxim anterior, essent aquests preus unitaris els següents:
Servei de portes: 20€/hora + IVA
Servei de taquilla: 21€/hora + IVA
Responsable del servei: 21€/hora + IVA

Portes
Taquilla
Responsable
del servei
TOTAL

Hores
anuals
estimades*

Preu
màxim
per hora

1.328h
296h

20,00 €/h
21,00 €/h

Valor
anual
estimat
sense IVA
26.560,00€
6.216,00€

828h

21,00 €/h

2.452h

21% d’IVA

PBL anual
amb IVA

5.577,60€
1.305,36€

32.137,60€
7.521,36€

17.388,00€

3.651,48€

21.039,48€

50.164,00€

10.534,44€

60.698,44 €
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* El nombre d’hores de servei anuals especificades és de caràcter orientatiu i s’ha
calculat en base a les hores de servei efectivament prestat per aquests conceptes
durant l’exercici 2019, abans de la Covid-19. S’han comptabilitzat totes les hores de
servei efectuades per la cobertura de la programació estable dels equipaments així
com les de cinema, funcions escolars, cessions i lloguers diversos.
El desglossament del pressupost base de licitació anual en costos directes i costos
indirectes és el següent:
Costos directes: 40.632,84€
Costos indirectes (13% despeses generals d’empresa): 6.521,32€
Despeses eventuals (6% benefici industrial): 3.009,84€
Els costos de personal s’han considerat atenent al conveni col·lectiu de treball de
Locals d’Espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012 i l’Acord de revisió salarial
per a l’any 2012 del mateix conveni (núm. 79000455011994) en el grup professional
Personal de sala a la categoria de Cap de Sala i Porter. I també el grup professional
Personal administratiu a la categoria de Taquillers.
El pagament del preu del contracte es realitzarà mensualment, prèvia presentació i
conformitat de la corresponent factura que recollirà els serveis del mes, sol·licitats i
prestats conforme al procediment previst.
6. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte es fixa en 220.721,60€ exclòs l’IVA.
El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el
següent:
a) Pressupost base de licitació: 100.328,00 euros
b) Pròrrogues: 100.328,00 euros
c) Modificacions previstes: 20.065,60 euros
7. Durada
El contracte tindrà una durada de dos anys.
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte durant dos anys més.
8. Procediment d’adjudicació i criteris de valoració de les ofertes (art. 116.4
LCSP)
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert
harmonitzat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació.
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9. Condicions d’aptitud de l’empresari quant a la habilitació professional o
empresarial
No procedeix.
10. Solvència exigida als licitadors
Solvència econòmica i financera
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera,
mitjançant el volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte,
referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de l’oferta, per
un import igual o superior a 44.000 euros.
S’acreditarà mitjançant comptes anuals i declaració de l’empresari indicant el
volum de negocis global de l’empresa.
Solvència tècnica o professional
a) Tenint en compte l’objecte del servei, que es descriu en el PPTP, en el que
l’empresa tindrà un alt grau d’atenció al públic i haurà de vetllar per mantenir
l’equipament condicionat per a la rebuda del públic, es requereix d’una
empresa amb un mínim d’experiència en el sector escènic de servei de
taquilles, portes i sala. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la
solvència tècnica o professional mitjançant l’experiència en la prestació de
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a mínim, els tres
últims anys realitzats en espais escènics.
S’acreditarà mitjançant la presentació d’una relació dels principals serveis o
treballs efectuats de la mateixa o similar natural que constitueixen l’objecte
del contracte, realitzats en els tres últims anys. En aquesta relació cal indicar
import, dates i el destinatari, públic o privat i en la qual s’indiqui l’import mínim
de 42.500€.
Quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència, els
poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels
serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els serveis o treballs
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats 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 expedit per aquest
o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari,
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la
prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a
l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a
l’empresa, de què es disposa per a l’execució del contracte. Per a l’execució
d’aquest contracte, tenint en compte la previsió d’activitat anual en els dos
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equipaments escènics inclosos en aquest servei, es requerirà d’un equip
mínim de 6 persones d’acord amb l’indicat en el paràgraf següent.
c) El personal adscrit a l’execució del servei haurà d’estar en possessió del
nivell C de català i de, com a mínim, el títol de batxillerat o bé de grau de
Formació Professional (cicles de grau mitjà o superior). S’acreditarà
mitjançant la presentació dels títols acadèmics.
Per la tipologia de servei, consistent en la rebuda de públic i atenció a les
necessitats de l’espectador, es requereix de personal amb aquest minin de
titulació acadèmica.
11. Compromís d’adscripció de mitjans personals i/o materials
D’acord amb allò previst a l’article 76.2 LCSP els licitadors hauran d’adoptar,
juntament amb la documentació acreditativa de les solvències, un compromís
d’adscripció a la realització de l’objecte del contracte dels mitjans personals
requerits com a criteris de solvència tècnica o professional.
12. Criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que
es detalla per a cadascun d’ells.
12.1. Criteris que depenen d’un judici de valor___________________fins 40 punts
12.1.1. Proposta d’organització i planificació del servei ...........fins a 14 punts
Desenvolupar un pla d’organització i planificació del servei, definint
l’equip de treball adscrit al servei, tenint en compte en quin equipament
es duu a terme el servei, per tal de garantir la màxima excel·lència del
servei i la millor experiència del visitant:
- Presentar un gràfic de l’organigrama de l’empresa, destinat al
servei................................................................................. fins a 2 punts
- Proposta d’horaris i tasques de cada perfil de treballador/a de
l’organigrama, destinat al servei ...................................... fins a 6 punts
- Mètode de recepció de peticions de personal, coordinació i
comunicació entre els responsables del contracte i l’empresa
contractista .......................................................................... fins 6 punts
L’organització i planificació del servei, en la que es defineixi el personal
necessari pels tipus de servei, els horaris del personal, segons el servei
sol·licitat, les tasques de cada perfil treballador/a, la coordinació
d’aquests treballadors/es i els mètodes de comunicació amb els
responsables del contracte, que l’empresa constitueix un element molt
rellevant a tenir en compte que permetrà valorar el nivell de qualitat que
ofereix l’empresa en aquests aspectes i, per tant, permetrà valorar la
millor empresa candidata.
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12.1.2. Sistema de control administratiu de la prestació del servei
.................................................................................................... 6 punts
Es valorarà la mecànica de control administratiu que l'empresa proposi
per tal que en tot moment es pugui saber quina és la part de serveis
prestada, el consum de l'import del contracte executat i una previsió del
cost del servei a tenir en compte fins a la finalització del mateix.
Cal tenir en compte que no és un servei amb horari tancat, sinó que es
tracta d’un servei variable, segons les activitats programades cada mes.
És per això, que en aquest punt, és important que l’empresa candidata
presenti una bona metodologia de control administratiu que proporcioni
un grau de qualitat adient per al desenvolupament del servei, així com
per a la seva relació contractual i amb l’Ajuntament.
12.1.3. Proposta d’avaluació de la qualitat del servei.........fins a 10 punts
- Es valorarà la proposta d’una fitxa d’avaluació de cada activitat
inclosa al servei, que contingui un nivell d’informació acurat i
específic del servei ...................................................... fins a 5 punts
- Es valorarà la proposta d’una fitxa d’avaluació continua, de cada
temporada, que inclogui nombre de sessions realitzades, nombre
d’usuaris, balanç, punts forts i punts febles, incidències, propostes
de millora ..................................................................... fins a 5 punts
La cobertura de les activitats per part de l’empresa responsable del
contracte és variable, així com la tipologia d’activitats en les que s’ha de
cobrir el servei és molt diversa, tal i com es descriu en el PPTP, és per
això que és necessari i important, que l’empresa compti amb un bon
mitjà d’avaluació de cada servei que permeti fer un bon seguiment i una
millora d’aquest per tal d’assegurar la qualitat del servei.
12.1.4. Proposta de gestió d’incidències i/o resolució de conflictes de
cara el públic ............................................................... fins a 10 punts
Es valorarà una proposta de gestió i resolució de possibles queixes i/o
conflictes especificant que fer, en cada cas, segons el grau de la
incidència ........................................................................ fins a 10 punts
Una part important del servei és d’atenció al públic. El personal adscrit
al servei esdevé la primera atenció a qualsevol queixa, conflicte i/o
incidència que es pugui produir en el transcurs del servei. És important
doncs, poder conèixer la proposta de gestió que l’empresa candidata
proposa relativa a les incidències i resolució dels possibles conflictes,
per tal de valorar el servei amb una major qualitat.
12.2. Criteris avaluables de forma automàtica..................................fins 60 punts
12.2.1.

Memòria d’experiència...............................................fins a 20 punts
L’empresa haurà d’acreditar que el personal adscrit a l’execució del
contracte compta amb experiència en el sector per donar aquest tipus
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de servei en equipaments escènics: gestió de taquilles i serveis de
portes i sala. Tenint en compte que per a l’execució d’aquest
contracte es requerirà d’un equip mínim de 6 persones, es valorarà
l’experiència de la següent manera:
- Si 1 dels treballadors tenen de 3 a 5 anys d’experiència
...................................................................................... 5 punts
- Si 3 dels treballadors tenen de 6 a 9 anys d’experiència
................................................................................... 10 punts
- Si 4 o més dels treballadors tenen més de 10 anys
d’experiència .............................................................. 20 punts
Només es puntuarà l’experiència del personal adscrit a l’execució
del contracte que s’acrediti amb la vida laboral i còpia dels
contractes de treball o en cas d’administracions públiques
certificats dels serveis prestats.
El personal de taquilla, portes i sala dels equipaments escènics
municipal, és un personal d’atenció i de proximitat, són la primera
cara que es troba el ciutadà/públic quan arriba a l’equipament; és per
això que l’experiència del personal adscrit a l’execució del contracte
és molt important per tal d’assegurar la qualitat d’aquesta funció per
part de l’empresa candidata.
12.1.5.

Cobertura del servei en el cas d’urgència ............. fins a 10 punts
En cas d’urgència i/o imprevist, amb quin temps garanteix l’empresa
poder cobrir el servei .................................................... fins a 10 punts
Més de 48h ................................................................... 0 punts
Entre 47h i 24h .............................................................. 3 punts
Entre 23h i 12 h ............................................................. 5 punts
Menys de 12h ...............................................................10 punts
Les activitats i necessitats del servei es programen i preveuen amb
temps, però tenint en compte que tant el Teatre com l’Auditori, són
equipaments públics, han de poder donar resposta a urgències i
imprevistos de la ciutat (com per exemple reubicació d’actes de carrer
als equipaments en cas de pluja o reubicació per necessitat d’un major
aforament, etc). És per això que és important valorar que l’empresa
candidata presenti la disponibilitat i cobertura d’imprevistos adients a les
necessitats del servei i d’acord amb les possibilitats de l’empresa.

12.2.2.

Oferta econòmica .......................................................fins a 30 punts
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el
pressupost de licitació. L'oferta que millori més a la baixa el
pressupost de licitació es valorarà en 30 punts. Les altres ofertes
seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació = 30 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
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Es considerarà que una oferta incorre en presumpta anormalitat o
des proporcionalitat segons els criteris establerts per l’article 85 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
En el model de proposta econòmica cal també indicar l’import
econòmic que es proposa per cadascun dels preus unitaris
corresponents a: servei de portes, servei de taquilles i responsable
del servei.
13. Constitució de garantia definitiva
La garantia definitiva s’estableix en un 5%, exclòs l’IVA, del pressupost base de
licitació.
14. Condicions especials d’execució del contracte.
1. L’empresa adjudicatària mantindrà, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el
conveni que sigui d’aplicació. L’incompliment podrà ser objecte de penalització
com a falta molt greu o fins i tot ser causa d’extinció contractual, d’acord amb
l’art 211.f) de la LCSP.
2. L’empresa adjudicatària quedarà obligada a sotmetre’s a la normativa nacional i
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta condició té el
caràcter d’obligació essencial del contracte a l'efecte de la seva resolució,
d’acord amb l’art 211.1 f) de la LCSP.
3. Sobre l’arbitratge de consum:
Els conflictes, controvèrsies i reclamacions que sorgeixin entre l’empresa
adjudicatària i les persones usuàries, en les relacions jurídiques de consum que
es donin durant l’execució del contracte, s’han de resoldre per mitjà del Sistema
Arbitral de Consum si les persones consumidores o usuàries presenten la
sol·licitud corresponent davant una Junta Arbitral de Consum.
4. Sobre l’adscripció de mitjans personals i materials:
L’empresa contractista dedicarà o adscriurà a l'execució del contracte els
mitjans personals i materials suficients per a això.
5. Sobre el personal laboral de l’empresa contractista:
Correspon exclusivament a l’empresa, la selecció del personal que formarà part
de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. L’empresa contractista
procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions en la
seva composició siguin puntuals o obeeixin a raons justificades, amb l’objectiu
de no alterar el bon funcionament dels serveis, informant en tot moment
l’Ajuntament.
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6. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i
continua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de
l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En
particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de
permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en cas de
baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclús
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de
potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions derivin de la relació
contractual entre treballador i ocupant.
7. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en
les seves funcions desenvolupades respecte a l’activitat delimitada en els plecs
com a objecte del contracte.
8. L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o
responsable, que tindrà entre les seves obligacions:
Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Ajuntament,
canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, d’una banda, i l’Ajuntament,
de l’altra, en tot allò que faci referència a les qüestions derivades de l’execució
del contracte.
9. Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i
impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries en relació amb la prestació dels serveis contractats.
10. Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de
l’equip de treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar
l’assistència d’aquest personal al lloc de treball.
11. Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte,
havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista amb l’Ajuntament,
per tal de no alterar el bon funcionament dels serveis.
12. Informar a l’Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
13. Sobre el manteniment de les condicions laborals:
Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està
obligada a no minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de
jornada i salari, i en termes actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora
sobre la legislació laboral bàsica aplicable que corresponguin en cada moment
als treballadors adscrits al contracte, en funció del conveni col·lectiu que resulti
d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser acord explícit entre l’empresa i la
representació dels treballadors.
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14. L’empresa contractista vindrà obligat a facilitar a l’òrgan de contractació
qualsevol informació o documentació que li sigui requerida per acreditar el
compliment de la condició. De no respectar aquesta obligació, s'imposarà una
penalitat l'import de la qual es calcularà aplicant al pressupost del contracte el
percentatge en què hagi minorat el salari/hora conveni del treballador adscrit al
contracte la reducció del qual s'hagi operat en major mesura, fins al límit del 10
%. Si de cas la reducció salari/hora conveni del treballador que experimenti una
major reducció supera el 10 %, o si l’empresa contractista no facilita la
informació requerida per acreditar el compliment de l'obligació establerta en
aquesta clàusula, es considerarà incomplerta una obligació essencial del
contracte incorrent l’empresa contractista en una causa de resolució.
15. Sobre la comprovació del compliment de les obligacions d’afiliació i alta en la
Seguretat Social dels treballadors de l’empresa contractista i, si és el cas,
subcontractistes:
16. L’obligació de l’empresa proposada com a adjudicatària d’aportar d’acreditar
que els treballadors que ocuparan per executar els contractes estan afiliats i
donats d’alta en la Seguretat Social, o bé l’obligació de les empreses
adjudicatàries o contractistes d’aportar dita acreditació. Alternativament i en el
seu cas, l’obligació de les empreses d’aportar una declaració responsable en
què declarin no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan en
l’execució del contracte i que acreditaran l’afiliació i alta de tots ells quan els
hagin contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de la prestació de l’activitat
contractada.
17. L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de posar en
coneixement de l’òrgan de contractació les contractacions de nou personal que
hagi d’adscriure’s al servei contractat i d’acreditar la seva afiliació i alta en la
Seguretat Social.
18. L’obligació de l’empresa contractista de presentar, tres mesos abans de la
finalització del contracte, certificacions d’estar al corrent en el compliment de
les obligacions amb la Seguretat Social.
19. L’obligació de l’empresa/les empreses adjudicatària/adjudicatàries de notificar
als òrgans de contractació, quan subcontractin amb altres, per raó d’una
activitat empresarial, serveis que es corresponguin amb la seva activitat pròpia
o que s’hagin de prestar de forma continuada en els seus centres de treball,
que han comprovat, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada,
l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors de les empreses amb les
quals subcontractin. L’incompliment per part de les empreses contractistes del
deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupin en
l’execució dels respectius contractes serà causa de resolució del contracte.
20. Sobre la responsabilitat fiscal o la lluita contra el frau fiscal.
Les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o
empreses interposades no podran realitzar operacions financeres en paradisos
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fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i que
siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
21. Sobre el respecte als drets humans:
Les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o
empreses interposades han de respectar els drets humans a qualsevol lloc on
desenvolupin les seves activitats, i que, per tant, no realitzin operacions
financeres, inversions, compres, contractacions, així com altres activitats
econòmiques que comportin la vulneració dels Drets Humans.
22. Les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o
empreses interposades i cadenes de proveïdors no poden pertànyer ni realitzar
operacions financeres, inversions, compres, contractacions, així com altres
activitats econòmiques que vagin en contra del Dret Internacional de Drets
Humans i/o Dret Internacional Humanitari en colònies (assentaments construïts
per un Estat ocupat) construïdes en territoris considerats ocupats d’acord amb
el Dret Internacional.
23. Sobre els principis ètics i regles de conducta:
De conformitat amb el que preveuen l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les
empreses contractistes i les persones beneficiàries han d’adequar l’activitat als
principis ètics i regles de conducta següents:
-

-

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
contractades.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública.
Respectar les institucions i persones amb qui es relacionen en el
desenvolupament de la seva activitat.
Actuar de forma transparent.
La igualtat de tracte de totes les persones, com a dret fonamental i valor
democràtic cabdal de la societat que implica tots els aspectes de la vida,
especialment la igualtat entre homes i dones.
Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d’interessos.
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.
No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
No utilitzar ni difondre informació confidencial, coneguda mitjançant el
contracte, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o
benefici econòmic en interès propi.
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-

-

-

Proporcionar informació actualitzada i no enganyosa, així com mantenir-la
actualitzada periòdicament.
No incitar, per cap mitjà, autoritats, càrrecs públics o treballadors i
treballadores públics a infringir la llei.
Actuar amb integritat i honestedat en el desenvolupament de la seva
activitat i en les seves relacions amb les autoritats, els càrrecs electes i la
resta d'empleats públics i no dur a terme cap activitat que pugui ser
qualificada com a corrupta, deshonesta o il·legal.
No posar les autoritats, els càrrecs electes i la resta d'empleats públics en
cap situació que pugui generar un conflicte d'interessos.
Garantir que el personal al seu servei compleixi la normativa relativa a la
prohibició d'intervenir en activitats privades després del cessament dels
alts càrrecs i altres normes d'incompatibilitats dels alts càrrecs, diputats,
funcionaris i personal al servei de les institucions.
Acceptar que la informació proporcionada a l’Ajuntament es faci pública,
de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transparència.
Acceptar i complir les mesures que s'adoptin en cas d'incompliment de les
obligacions establertes per la llei o per aquest codi, d'acord amb el que
preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre.
No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de
països elaborada per les institucions europees o avalades per aquestes o,
en el seu defecte, per l’Estat espanyol i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

15. Responsabilitat i assegurança
1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del
contracte.
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb
un import mínim de 30.000 euros, i amb vigència durant tota la duració del
contracte.
16. Modificació del contracte
El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic, d’acord amb la
prerrogativa de l’Administració Pública en els contractes administratius, prevista a
l’article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Els supòsits d’ampliació del contracte vindrà determinat per l’ampliació o reducció de
les activitats previstes i no podran alterar essencialment l’objecte del contracte.
Import de les modificacions: 20.065,60 euros, establert en un 20% del pressupost base
de licitació.
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Procediment per a l’aprovació de la modificació del contracte:
1. Resolució d’inici d’expedient de modificació de contracte. Els serveis tècnics
municipals responsables de l’execució del contracte emetran informe tècnic
motivant la modificació del contracte i la variació de l’import que representi
aquesta.
2. Audiència prèvia del contractista en un termini previ de 5 dies a l’aprovació per
part de l’òrgan de contractació.
3. Informe de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció.
4. Proposta d’acord de modificació del contracte elevada a l’òrgan de contractació.
5. Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
6. Resolució motivada de l'òrgan de contractació.
7. Notificació al contractista.
La modificació aprovada donarà lloc a la modificació del pressupost d’explotació del
servei.
Les modificacions que puguin sorgir en l’execució del contracte seran obligatòries per a
l’empresa adjudicatària en els termes previstos en el LCSP.
17. Seguiment del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà la Cap del Servei de Cultura,
Sole Fernández Cabezas.
18. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a la partida pressupostària
31.3340.2260901 Suport a la creació, arts escèniques-programació estable
(audiovisuals, escèniques i visuals) del pressupost vigent i a les aplicacions que
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència
de crèdit a cada exercici pressupostari.
19. Mesa de contractació
La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents o persones en qui
deleguin:
Presidència:
Titular: Olga Arnau i Sanabra, Alcaldessa
Suplent: Conxi Martínez Sánchez, regidoria d’Intervenció i Tresoreria i d’Empresa
i Innovació.
Vocals:
1) Titular: Isidre Martí i Sardà, Secretari General
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Suplent: Joan Manel Ferrera Izquierdo, Vicesecretari.
2) Titular: Cèsar Rodríguez i Solà, Interventor General
Suplent: Gemma Noya Espinazo, Tècnica Auxiliar del Servei de Compres i
Serveis Generals.
3) Titular: Mercè Mateo Olivares, Regidora de Cultura, Educació, Ocupació i
Gestió del Talent i les Persones.
Suplent: Adrià Guevara Figueras, Regidor de Promoció Econòmica, Infància i
Joventut, Polítiques Digitals i Oficina d'Entitats.
4) Titular: Sole Fernández Cabezas, Cap de Servei de Cultura
Suplent: Anna Lleó Albà, Coordinadora Arts Escèniques i Visuals
5) Titular: Rosa Lucas Bizarro, Assessor jurídic de Secretaria General.
Suplent: Jaume Meseguer Linares, Assessor jurídic de Secretaria General.
Secretari/a:
Titular: Pol Ejarque Cortés, Tècnic Superior Administració General.
Suplent: Pilar Traver Marqués, Assessoria Jurídica adscrita al Servei de
Contractació i Patrimoni.
20. Tractament de dades
No es requereix
21. Penalitats
Cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la
proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin
qualificades com a greus o molt greus, que comportin una infracció de les
condicions contractuals, comportant una deficient execució de les
prestacions del contracte. En tot cas tenen la consideració de lleus:
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec
de prescripcions tècniques.
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a
terme les tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
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2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una
infracció de les condicions contractuals generant un perjudici tant als
interessos municipals com als destinataris del servei sense que es posi en
perill la prestació del servei. En tot cas tenen la consideració de greus:
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues
vegades) de les funcions especificades al plec de prescripcions
tècniques.
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari.
d) Incompliment de les condicions especials d’execució.
e) La comissió de dues faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
g) Per l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de
subrogació en contractes de treball prevista a la clàusula 2.12, en els
termes previstos a l’article 130 LCSP.
3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions
Tècniques o en l’oferta presentada per l’adjudicatari que posi en perill la
prestació del servei generant una lesió dels interessos municipals. En tot
cas tenen la consideració de molt greus:
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions
tècniques.
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així
com de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de
la resta de normativa aplicable al contracte.
c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica.
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a
terme les tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
- Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del
contracte.
- Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació
del contracte.
- Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació
del contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
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Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Cap de Servei de Cultura

Sole Fernández Cabezas
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