PLEC
DE
CLÀUSULES
PARTICULARS

Contractació

CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte:

Servei d’exhibició de l’espectacle
“Youarenowhere” dins el Grec Festival de
Barcelona 2019.

Tramitació:
Procediment:

ORDINARIA
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I
SENSE CONSULTA

19002399

Codi CPV

92312240-5

Descripció CPV

Serveis prestats per artistes de
l’espectacle

Òrgan
Contractació
Departament
Econòmic
Departament
Destinatari

Import

13.987,60€

Nº Contracte

Direcció de Programes Culturals
Direcció de Programes Culturals
Direcció de Programes Culturals
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Clàusula 1. Objecte i llei del contracte
L’objecte del contracte és fixar les condicions per a l’exhibició de l’espectacle “Youarenowhere” dins
la programació del Grec Festival de Barcelona 2019, els dies 23 i 24 de juliol de 2019, a la Sala
Hiroshima dins el marc de la programació del Grec 2019 Festival de Barcelona.
La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és el present plec i la resta
de documentació annexa.
Aquest contracte té naturalesa privada i se sotmet a la legislació civil i, respecte de la preparació i
adjudicació del contracte, a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (d’ara en endavant, LCSP) i la normativa de desenvolupament, i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb les previsions de l’article 17 LCSP.
L' Institut de Cultura de Barcelona (en endavant ICUB), se sotmet a les disposicions de la LCSP.

Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
1. El pressupost base de licitació és de 13.987,60 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
11.560,00 euros, pressupost net i 2.427,60 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21%.

El sistema de determinació del preu es refereix a la totalitat de les prestacions objecte del contracte.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els preus
consignats porten implícits els següents conceptes:
a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars.
b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre prevenció de riscos
laborals i, en el seu cas, sobre seguretat i salut en les obres, i els honoraris corresponents.
c) Les despeses corresponents al control de qualitat.
d) Les imposicions de tipus fiscal o d'altra naturalesa, derivades del contracte i de l'activitat
del contractista en la seva execució, en especial les relatives a l'eliminació de residus.
e) L'import de les càrregues laborals de tot ordre.
f) Els tributs o despeses de qualsevol ordre corresponent a la sol·licitud i obtenció dels
permisos i llicències necessàries per a l'execució del contracte, llevat dels relatius a
expropiacions i servituds.
g) Qualsevol altra d'obligat compliment conforme a la respectiva normativa sectorial.
2. El valor estimat (VE) del contracte, a efectes de determinar la competència de l’òrgan de
contractació, és de 11.560,00 euros.

Clàusula 3. Termini d’execució
El contracte entrarà en vigor el dia de la seva formalització i es mantindrà fins el 31 d’octubre de
2019.
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Clàusula 4.
d’adjudicació

Expedient

de

contractació

i

procediment

1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació de conformitat amb les regles previstes a
l’article 170 de la Llei.
2. El present contracte s'adjudicarà pel procediment negociat, a l'empara de l'article 168.a.2, atès
que l’objecte del contracte és una representació artística única no integrant del Patrimoni Històric
Espanyol.

Clàusula 5. Requisits de capacitat, aptitud i solvència
l’adjudicatari
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Institut les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin
incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la
legislació vigent. L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb l'objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els
empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui
exigible per a la realització de l'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.
2. L’adjudicació del present contracte es farà al Sr. Austin Rial Eshelman, amb NIF 07242699E, que
ha acreditat els requisits de solvència econòmica i tècnica.

Clàusula 6. Protecció de dades
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, el Real Decret-llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del
Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, les dades
personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar
la contractació municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya i s’incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública”
(PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos
previstos d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones
físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP
(perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta
implícit el consentiment en els tractaments de les dades per les finalitats indicades.
Es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer PSCP presentant
sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o
mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
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Clàusula 7. Garanties definitiva
L'adjudicatari del contracte estarà exempt de la constitució d’una garantia definitiva, de conformitat
amb el que estableix l’article 107 de la LCSP.

Clàusula 8. Inici de les prestacions
L'execució del contracte s'iniciarà el dia de la seva formalització.

Clàusula 9. Abonaments al contractista
La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions al contractista s'efectuarà de
conformitat amb el que estableix aquest plec.
El contractista ha de presentar al Registre d’entrada de l’ICUB, la/es factura/es corresponent/s a les
prestacions executades (periodicitat temporal).
El contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades
en la capçalera del present plec:
-

Codi de contracte.
Òrgan de contractació.
Departament econòmic.
Departament destinatari.

Clàusula 10. Revisió de preus
Resta prohibida la revisió de preus.

Clàusula 11. Direcció i inspecció de l’execució del contracte
L’ICUB designa responsable del contracte al Sr. Francesc Casadesus, director del Grec Festival de
Barcelona, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d’acord amb la previsió
de l’article art. 62.1 LCSP.

Clàusula 12. Condicions especials d’execució i obligacions del
contractista
1. Condicions d’execució generals:
El contractista quedarà vinculat per aquest plec.
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2. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, el contractista
està obligat a:
a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i
situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.
b) Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’ICUB qualsevol substitució o
modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.
c) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
d) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del
contracte.
e) Assumir les despeses de publicitat establertes en aquest plec. L’ICUB descomptarà l'import de
les esmentades despeses de la primera certificació o factura que s'expedeixi o de les següents,
si fos necessari.
f) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients
a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
g) Presentar l’informe d’anàlisi d’impacte social i el seu seguiment quan li sigui requerit pel
responsable del contracte.
h) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió
del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic. A partir del 25/05/2018 també s’haurà de complir el que regula el Reglament General de
Protecció de Dades, data en què serà exigible aquesta norma. L’empresa contractista tindrà la
consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions
municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions
establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l’empresa
adjudicatària també haurà de:
♦

Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l'adjudicatari/ària manifesta que té
implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i
organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte compliment de
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

♦

Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les corresponents al nivell
requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes,
programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que
estableix aquell reglament.

♦

Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a l’efecte
li trameti l’ICUB i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió,
publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta
obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o
objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.

♦

Tornar a l’ICUB, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter personal, i
també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del tractament.
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♦

També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i
documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no
podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

i) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en el
servei objecte del contracte.
j) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les
obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d'Integració de
Minusvàlids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la
subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions
contractuals ambientals que s'estableixin als plecs.
k) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en aquest plec.

Clàusula 13. Modificació del contracte
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP en
les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor
del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.

Clàusula 14. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuarà
mitjançant acta de recepció, que s'estendrà dins el termini dels trenta dies següents al seu
lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’ICUB.
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la recepció
de les prestacions o des de què l’ICUB rep la factura si aquesta és posterior a la data de recepció.
3. En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i característiques.

Clàusula 15. Subcontractació
En el present contracte resta prohibida la subcontractació.

Clàusula 16. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.
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Clàusula 17. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització,
com també dels terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva.
2. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’ICUB.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l’ICUB podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de
les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte
(IVA exclòs).
4. En la tramitació de l'expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels
informes pertinents.
5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total arribin a
un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte
o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
6. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Clàusula 18. Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en la normativa de
Contractes del Sector Públic.
A part de les esmentades, constitueixen
a) Faltes molt greus:
-

-

-

-

L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.
La paralització total i absoluta en l'execució de les prestacions per causes imputables al
contractista.
La resistència als requeriments efectuats per l'ICUB, o la seva inobservança, quan
produeixi un perjudici greu a l'execució del contracte.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de l'elaboració de la
relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions
consignades pel contractista en el document cobratori.
L' incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació.
L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que
es derivin per l'execució del contracte.
L'incompliment del deure de confidencialitat respecte aquelles informacions a les quals
s'hagi atribuït aquest caràcter en el plec de clàusules particulars en el contracte, o que per
la seva pròpia naturalesa hagin de ser tractades com a tals.
L'incompliment de les condicions d'execució del caràcter social.
La reiteració en la comissió de faltes greus.
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
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-

-

-

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals i, en especial de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.

b) Faltes greus:
-

-

-

La resistència als requeriments efectuats per l'ICUB, o la seva inobservança.
L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta molt greu.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau.
La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present plec i en les disposició
d'aplicació per a l'execució del contracte.
L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte, quan no s'hagin tipificat
com a causa de resolució.
La reiteració en la comissió de faltes lleus.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les prestacions.
L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no
se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials.

c) Faltes lleus:
-

-

L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta greu.
L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.
L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

En el supòsit que l'adjudicatari incompleixi alguna de les obligacions del contracte, l'ICUB iniciarà
procediment sancionador, amb audiència de l'interessat, mitjançant el qual, i segons el supòsit,
podrà optar entre la resolució del contracte o la imposició de les sancions corresponents, podent
actuar directament sobre la garantia dipositada.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar
des de la data d'incoació del corresponent expedient.

Clàusula 19. Resolució del contracte
1. Són causes de resolució d'aquest contracte:
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a) La demora en l'inici de les prestacions.
b) L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals.
c) L'incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions.
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el
de prescripcions tècniques.
e) L’incompliment de les altres obligacions contractuals essencials.
f) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista. En el cas de mort o incapacitat de l'empresari individual,
l'ICUB podrà acordar la continuació del contracte amb els seus successors, sempre que es
compleixi les garanties tècniques i econòmiques necessàries.
g) El mutu acord entre l'ICUB i el contractista.
h) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l' incompliment del
termini assenyalat per a l'inici de l'execució del contracte en els expedients de tramitació
urgent.
i) El retard en el pagament per part de l'ICUB durant un termini de vuit mesos.
j) La suspensió, per causa imputable a l'ICUB, de l'inici de les obres per termini superior a sis
mesos, des de la data assenyalada per al seu començament i igualment acordada per l'ICUB.
k) El desistiment o la suspensió del contracte per un termini superior a vuit mesos acordat per
l'ICUB.
l) L' incompliment de les altres obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en
els plecs o en el contracte.
m) Les establertes expressament en el contracte.
n) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de què es produeixi una lesió greu a l'interès públic de continuar-se executant la
prestació en aquells termes, sempre i quan no sigui possible la modificació del contracte.
o) La impossibilitat de subrogació per manca de solvència per part de l'entitat a qui s'atribueix
el contracte en els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat.
p) L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució establertes en
aquest plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual essencial.
2. La concurrència de causes de resolució contractual produirà els efectes legalment establerts, i en
el supòsit d’incompliment per causes imputables al contractista, els següents:
a) Reintegrament a càrrec del contractista de la despesa que resulti de la nova adjudicació o
realització en relació a l'anterior de la qual porti causa i dels altres danys i perjudicis ocasionats
en allò que excedeixi a l'import de la garantia incautada.
b) Retenció d'elements del contractista.
3. En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions en el termini de deu dies naturals.
Pàg. 10
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Olga Ortega Riera el dia 18/07/2019 a les 12:23, que tramita.

