PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT SENSE ARMA ALS CENTRES
I DEPENDÈNCIES ADCRITS A L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA AMB
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Codi
de
contracte

180025
38

Import
Pressupost
base

Descripció
contracte

8.015.838,19

Serveis de Vigilància i seguretat sense arma als centres i
dependències adscrits a l’Institut de Cultura de Barcelona

Tipificació
contracte

SERVEIS

*Òrgan de contractació

Consell d’Administració

*Departament
econòmic

Direcció de Recursos

*Òrgan destinatari

ICUB

Codi CPV

79714000-2

*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’empresa
adjudicatària.
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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és el servei de vigilància i seguretat sense arma dels centres adscrits a
l’Institut de Cultura de Barcelona. Aquest objecte comporta la vigilància activa, la connexió a
una Central Receptora d’Alarmes (CRA), la custòdia de claus i servei d’acuda immediata i la
gestió dels elements de seguretat passiva de cada centre.
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
-

Valoració del preu (màxim 35%, quan els costos salarials es consideren determinats en el
preu del contracte).
- El manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el període contractual.
- Criteris de valoració adreçats a millor la paritat de gènera en la prestació del servei.
- El pagament del preu a les empreses subcontractades quan s’al·legui morositat de l’empresa
contractista.
- Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
- Comunicació inclusiva
D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte es divideix en els següents lots de
realització independent i que es formalitzaran en contractes específics:

Núm. lot
1

2
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Objecte
Serveis de vigilància i seguretat a
 Monestir de Pedralbes
 Castell de Montjuïc
 Fabra i Coats (fàbrica de creació i centre d’art)
 Palau de la Virreina i la Capella
 Museu Frederic Marés
 Arxiu Històric
Serveis de vigilància i seguretat a
 El Born Centre de Cultura i Memòria
 Conjunt de centres del Museu d’Història de Barcelona
(veure relació de centre al plec tècnic)
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3

Serveis de vigilància i seguretat a
 Disseny HUB Barcelona
 Museu Etnològic de Barcelona
 Museu de Cultures del Món

El nombre de lots que es poden adjudicar a una única empresa licitadora és de dos.
Els criteris per determinar quins lots es poden adjudicar a una mateixa empresa licitadora, en
cas que presenti l’oferta més avantatjosa en varis lots, són els següents:
 S’adjudicarà el lot 1 a l’oferta més avantatjosa, un cop resol el lot 1, es procedirà a
resoldre el lot 2 i un cop resol el lot 2 es procedirà a resoldre el 3.
 Quan una mateixa empresa hagi resultat adjudicatària dels lots 1 i 2, encara que sigui
l’oferta més avantatjosa del tercer lot, quedarà descartada i serà adjudicatària d’aquest
tercer lot l’empresa que hagi quedat en millor situació a continuació de la descartada.
 Aquesta regla només decau en cas que no hi hagi més ofertes i l’única empresa
concorrent al lot 3 ja sigui adjudicatària dels dos lots anteriors. En aquest cas, serà
adjudicatària aquesta empresa, i continuarà sent-ho també dels lots anteriors.
2. Règim jurídic.
El contracte es subjecta a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a contracte
administratiu de serveis d’acord amb les previsions de l’article 17 LCSP.
Les qüestions no previstes en aquest plec, el PPT i documentació complementària i annexa, es
regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
Atenent el VEC d’aquest contracte es considera sotmès a regulació harmonitzada tot d’acord
amb la previsió dels articles 19 i 22 LCSP.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el
PPT, la documentació complementaria annexa.
Les mesures ambientals, socials o d’innovació que es puguin contenir en el plec es regularan,
entre d’altres normes, pel Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública
sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d’abril.
També li és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni
financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del
contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
8.015.838,19 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
6.624.659,66 euros, pressupost net
1.391.178,53 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del
pressupost net l’oferta serà exclosa.
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Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats
de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es
partida/es pressupostàries següent/s:
LOT 1
any

LOT 2
any

Centre
Econòmic Direcció Programa Pressupost Base IVA 21 %
2018 MONESTIR DE PEDRALBES
22701
1417
33617
20.827,76
4.373,83
2018 CASTELL DE MONTJUÏC
22701
1417
33616
25.181,02
5.288,01
2018 FABRA I COATS
22701
1517
33332
12.440,80
2.612,57
2018 PALAU DE LA VIRREINA
22701
1100
33011
17.142,06
3.599,83
2018 MUSEU F.MARÉS
22701
1417
33316
16.607,36
3.487,55
2018 ARXIU HISTÒRIC
22701
1417
33618
12.440,80
2.612,57
LOT 1 2018
104.639,80
21.974,36
2019 MONESTIR DE PEDRALBES
22701
1417
33617
257.254,24
54.023,39
2019 CASTELL DE MONTJUÏC
22701
1417
33616
300.870,04
63.182,71
2019 FABRA I COATS
22701
1517
33332
149.161,20
31.323,85
2019 PALAU VIRREINA
22701
1100
33011
221.930,13
46.605,33
2019 MUSEU F. MARÉS
22701
1417
33316
200.277,88
42.058,35
2019 ARXIU HISTÒRIC
22701
1417
33618
149.630,70
31.422,45
LOT 1 2019
1.279.124,19
268.616,08
2020 MONESTIR DE PEDRALBES
22701
1417
33617
235.661,40
49.488,89
2020 CASTELL DE MONTJUÏC
22701
1417
33616
272.632,64
57.252,85
2020 FABRA I COATS
22701
1517
33332
135.974,40
28.554,62
2020 PALAU VIRREINA
22701
1100
33011
209.114,19
43.913,98
2020 MUSEU F. MARÉS
22701
1417
33316
181.810,76
38.180,26
2020 ARXIU HISTÒRIC
22701
1417
33618
136.443,90
28.653,22
LOT 1 2020
1.171.637,29
246.043,82
TOTAL LOT 1
2.555.401,28
536.634,26

Total

Centre
2018 EL BORN
2018 MUHBA
LOT 2 2018
2019 EL BORN
2019 MUHBA
LOT 2 2019
2020 EL BORN
2020 MUHBA
LOT 2 2020

Total

TOTAL LOT 2
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Direcció Programa Pressupost Base IVA 21 %
1417
33614
37.443,85
7.863,21
1417
33313
46.946,67
9.858,80
84.390,52
17.722,01
22701
1417
33614
471.859,97
99.090,59
22701
1417
33313
580.159,43
121.833,48
1.052.019,40
220.924,07
22701
1417
33614
434.247,89
91.192,06
22701
1417
33313
529.548,26
111.205,13
963.796,15
202.397,19
2.100.206,07
441.043,27
22701
22701

25.201,59
30.469,03
15.053,37
20.741,89
20.094,91
15.053,37
126.614,16
311.277,63
364.052,75
180.485,05
268.535,46
242.336,23
181.053,15
1.547.740,27
285.150,29
329.885,49
164.529,02
253.028,17
219.991,02
165.097,12
1.417.681,11
3.092.035,54

45.307,06
56.805,47
102.112,53
570.950,56
701.992,91
1.272.943,47
525.439,95
640.753,39
1.166.193,34
2.541.249,34
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LOT 3
any

Centre
2018 DHUB
2018 MUSEU ETNOLÒGIC
2018 MUSEU CULTURES DEL MÓN
LOT 3 2018
2019 DHUB
2019 MUSEU ETNOLÒGIC
2019 MUSEU CULTURES DEL MÓN
LOT 3 2019
2020 DHUB
2020 MUSEU ETNOLÒGIC
2020 MUSEU CULTURES DEL MÓN
LOT 3 2020
TOTAL LOT 3

Direcció Programa Pressupost Base IVA 21 %
1417
33314
42.754,19
8.978,38
1417
33315
18.492,94
3.883,52
1417
33315
17.801,08
3.738,23
79.048,21
16.600,13
22701
1417
33314
524.051,00
110.050,71
22701
1417
33315
243.254,18
51.083,38
22701
1417
33315
213.268,78
44.786,44
980.573,95
205.920,53
22701
1417
33314
475.496,14
99.854,19
22701
1417
33315
239.629,25
50.322,14
22701
1417
33315
194.304,76
40.804,00
909.430,15
190.980,33
1.969.052,31
413.500,99
22701
22701
22701

Pressupost base

Total
51.732,57
22.376,46
21.539,31
95.648,34
634.101,71
294.337,56
258.055,22
1.186.494,49
575.350,33
289.951,39
235.108,76
1.100.410,48
2.382.553,31

8.015.838,19

El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Costos directes
Altres costos directes
Costos salarials (si els costos salarials formen

264.986,39 €
5.365.974,32 €

part del cost)

TOTAL

Suma costos directes:
5.630.960,71 €

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL

TOTAL DE COSTOS (directes +
indirectes):

463.726,18 €
529.972,77 €
Suma costos indirectes:
993.698,95 €
6.624.659,66€

D’acord amb la previsió de l’article 130 LCSP, en annex de subrogació personal s’informa de
les condicions de les persones treballadores afectades per la subrogació de la plantilla als
efectes d’una exacta informació dels costos laborals i tot d’acord amb la informació facilitada
per l’actual empresa prestadora del servei.
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni Col·Lectiu
Estatal de les empreses de seguretat, publicat en el Bolletí Oficial de l’Estat el dia 1 de febrer
de 2018. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.
2. El valor estimat (VE) del contracte és de 15.899.183,19 euros, sense incloure l'IVA.
Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, incloent possibles
pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
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Any

VE prestació

2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL

268.078,53
3.311.717,54
3.044.863,59

6.624.659,66

VE
eventuals VE
modificacions
pròrrogues
previstes
53.615,71
662.343,51
268.078,53
662.588.42
3.311.717,54
662.343,51
3.044.863,59
608.972,72
6.624.659,66
2.649.863,87

SUMA
321.694,24
3.974.601,05
3.975.530,54
3.974.601,05
3.653.836,31
15.889.183,19

D’acord amb la previsió de l’article 101.12 LCSP, el VE és el resultat del sumatori del VE dels
diferents lots, segons s’indica:
Lot 1:
LOT 1
Any
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL

Valor prestació
104.639,81
1.279.124,19
1.171.637,29

2.555.401,29

Eventual pròrrogues

104.639,80
1.279.124,19
1.171.637,29
2.555.401,28

Possibles modificacions
20.927,96
255.824,84
255.255,42
255.824,84
234.327,46
1.022.160,52

Suma
125.567,77
1.534.949,03
1.531.532,51
1.534.949,03
1.405.964,75
6.132.963,09

Possibles modificacions
16.878,10
210.403,88
209.637,33
210.403,88
192.759,23
840.082,42

Suma
101.268,62
1.262.423,28
1.257.824,00
1.262.423,28
1.156.555,38
5.040.494,56

Possibles modificacions
15.809,64
196.114,79
197.695,67
196.114,79
181.886,03
787.620,92

Suma
94.857,85
1.176.688,74
1.186.174,03
1.176.688,74
1.091.316,18
4.725.725,54

Lot 2:
LOT 2
Any
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL

Valor prestació
84.390,52
1.052.019,40
963.796,15

2.100.206,07

Eventual pròrrogues

84.390,52
1.052.019,40
963.796,15
2.100.206,07

Lot 3:
LOT 3
Any

TOTAL

Valor prestació
2018
79.048,21
2019
980.573,95
2020
909.430,15
2021
2022
1.969.052,31

Eventual pròrrogues

79.048,21
980.573,95
909.430,15
1.969.052,31

Clàusula 3. Durada del contracte
La durada del contracte serà de 24 mesos comptadors de del dia 1 de desembre o bé a
partir de la data següent a la de formalització del contracte si aquesta data fos posterior.
La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació. La o les
pròrrogues seran per períodes d’un màxim de 24 mesos. Atenent la previsió de l’article
29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica
com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la
pròrroga corresponent
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Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant.
1. L’òrgan de contractació és la Direcció de Recursos i l’interlocutor per aquest contracte és el
Sr. Ascensi Mir, adscrit al departament de Producció i Manteniment , correu electrònic
amirul@bcn.cat
2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf

Clàusula 5. Expedient
d'adjudicació

de

contractació

i

procediment

1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
2. El procediment d’adjudicació és el procediment obert previst a l’article 156 LCSP amb varis
criteris d’adjudicació.

Clàusula 6. Publicitat de la licitació
Es remetrà anunci de la licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea als efectes de la
publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i es publicarà anunci en el perfil de
contractant.

Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència.
Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions
dels articles 65 i 71 LCSP.
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, 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.
Mesura social.En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores,
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en
l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades
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delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi temporalment
a aquest efecte.
L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional mínima següents:
Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es
correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits
específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP. La correspondència es
determinarà a partir del codi CPV. Tot i així, es podrà requerir aquella documentació que es
consideri oportuna.
Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la
previsió de l’article 69 LCSP.
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat superior
a 1.200.000 € euros. En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat
sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el
requeriment s’entendrà proporcional al període.
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
L’empresa licitadora ha de comptar amb un equip estructural bàsic i amb el personal tècnic
mínim següent:
o

o

o




Un coordinador operatiu amb TIP de vigilant i formació com a coordinador
disponible i amb possibilitats de presentar-se a qualsevol dels centres objecte
del contracte en el termini d’una hora en cas de necessitat del servei.
Un administratiu/comptable per a totes les incidències contractuals o de
facturació disponible telefònicament en horari de 9 a 15 hores de dilluns a
divendres per atendre consultes.
Una persona responsable de la Central Receptora d’Alarma, per a la gestió
d’incidències en aquest servei.

La plantilla mitjana anual de l’empresa durant els tres últims anys ha de ser de 50
persones
Els licitadors hauran d’acreditar tenir en vigor la ISO 9001 o equivalent en quan al
sistema de gestió aplicat a vigilància i protecció de béns, establiments i al disseny,
planificació i assessorament d’activitats relacionada amb la seguretat de qualitat.
Els licitadors hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional precisa per a
realitzar el contracte:
o Haurà de constar en el Registre d’Empreses de Seguretat de Catalunya del
Departament d’interior de la Generalitat o en el Registro General de Empresas
de Seguridad del Ministerio de Interior, i trobar-se autoritzades per a realitzar
les activitats de vigilància i protecció de béns, establiments, espectacles,
certàmens i convencions. Caldrà acreditar el registre.
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o

o

Tot el personal que presti servei haurà d’estar en possessió de la targeta
d’identitat professional (TIP) de vigilant de seguretat emesa per òrgan
competent. D’acord amb l’article 76.2 de LCSP Caldrà presentar un compromís al
respecte.
Central receptora d’Alarmes: Haurà de comptar amb una central pròpia o amb
un conveni o contracte de prestació del servei i demostrar que té seu o delegació
en un radi no superior a 50 km de la ciutat de Barcelona. D’acord amb l’article
76.2 de LCSP Caldrà presentar un compromís al respecte.

- Les condicions i requisits establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans
establerts a la clàusula següent.

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les
empreses licitadores
Per concórrer
a aquesta licitació les empreses han de presentar tres sobres tancats,
identificats amb els números 1, 2A i 2B per cada lot al que es presentin.
Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el
seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els
documents inclosos en cada sobre.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la
seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal
l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre
que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que
confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article
133 LCSP.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, 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 pot 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
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre s’inclou
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informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el secret
de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.
Sobre núm. 1.
A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. (LOT ....) Declaració responsable o DEUC,
contracte núm.18002538, del servei que te per objecte la vigilància i seguretat, sense arma
dels diferents centres adscrits a l’ICUB , expedient núm. 3054/2018 , tramitat per la Direcció
de Recursos ,presentada per l’empresa... amb NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions
......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "
El sobre ha de contenir:
1. La declaració responsable segons model que consta en l’annex ..., o el document DEUC.
Per obtenir el document DEUC, l’empresa licitadora s’ha de descarregar el fitxer en format xml
que es penjarà al perfil de contractant, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en línia
de la Comissió Europea, indicar que és un operador econòmic i que vol importar un DEUC, en
aquest moment s’ha d’annexar el document en format xml i seguir les instruccions indicades
en aquest servei en línia (es pot trobar una guia “DEUC: guia d’ús per als licitadors” en el perfil
de contractant).
En la part IV, del DEUC: “Criteris de selecció”, s’haurà de contestar exclusivament si es
compleixen o no tots els criteris de selecció, d’acreditació de la solvència econòmica i tècnica
necessaris, emplenant la casella “sí” o “no”. NO S’HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS
APARTATS D’INFORMACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la
persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha de presentar
un DEUC. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP,
ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar altre DEUC
separat per cadascuna de les empreses.
2. En cas de presentació del DEUC, s’ha d’adjuntar una declaració responsable en relació amb
la previsió de la clàusula 7 d’aquest plec, manifestant alternativament que l’empresa que
representa:
- no realitza operacions financeres en paradisos fiscals.
- té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha d’acompanyar la
documentació descriptiva sumària dels moviments financers concrets i la informació relativa a
aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil de contractant de què l’empresa ha
declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en
territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i
de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
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L’Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de
la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al
bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui
inscrita en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya,
en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una
llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no
està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
Sobres núm. 2A i 2B:
Sobre núm. 2A: a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2A. (LOT...) contracte núm.18002538, del servei que te per objecte la vigilància i
seguretat, sense arma dels diferents centres adscrits a l’ICUB , expedient núm. 3054/2018 ,
tramitat per la Direcció de Recursos ,presentada per l’empresa... amb NIF ..., amb domicili a
efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "
Aquest sobre ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris d’adjudicació
avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 10 “Criteris de valoració de les
ofertes” del present plec.
Sobre núm. 2B: a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2B. (LOT...) contracte núm.18002538, del servei que te per objecte la vigilància i
seguretat, sense arma dels diferents centres adscrits a l’ICUB , expedient núm. 3054/2018 ,
tramitat per la Direcció de Recursos ,presentada per l’empresa... amb NIF ..., amb domicili a
efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "
Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresa licitadora o persona que
el representi, i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació
dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula 10, “Criteris de
valoració de les ofertes” del present plec.
L’oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i
les despeses generals i s’imputarà l’IVA amb partida independent, seguint el següent model:

Concepte
Prestació objecte del contracte

Net

Tipus IVA Import IVA

(1)

(2)

Preu del contracte
(1) + (2)

Costos directes
Costos salarials
TOTAL

Suma costos directes:

TOTAL

Suma costos indirectes:

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial

TOTAL DE COSTOS (directes +
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indirectes):

Clàusula 9. Termini per a la presentació de les proposicions
1. D’acord amb l’article 156 LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà d’un
mínim de 35 dies des de la data de tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió
Europea.
L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de
proposicions.
2. Les proposicions es poden presentar a l’oficina del Registre de l’Institut de Cultura de
Barcelona situat a la Rambla 99 de Barcelona o a qualsevol altra Registre de l’Ajuntament de
Barcelona.
Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, el termini s’entendrà prorrogat fins al primer dia
hàbil següent.
També es poden presentar les proposicions per correu o missatgeria, sempre dins del termini
de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d'imposició
de la tramesa i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax,
telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació
d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remès l’oferta serà vàlida si hi consten
la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut íntegre de les
comunicacions, i si s’hi identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones
destinatàries. Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació
de proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes.
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris
d’adjudicació següents:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
D’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de 2018, d’aplicació de
la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9, la ponderació màxima dels criteris d’adjudicació a
partir d’un judici de valor és de 40 punts.
1. Per altres millores addicionals que reverteixin de forma concreta en una millor
coordinació dels serveis, fins a 20 punts. Es puntuarà atenent a la viabilitat en la
implementació de la millora proposada, la poca interferència en el dia a dia dels serveis,
que afavoreixin una major rapidesa en la detecció i resolució d’incidències, la claredat
de l’explicació de la proposta i la coherència amb la resta de plantejament del servei.
Aquestes millores han de versar en: mecanismes que millorin la detecció i correcció de
descoberts, mecanismes que afavoreixin el coneixement detallat de les incidències de
serveis al responsable del contracte, ampliació d’elements de coordinació (inspeccions,
reunions de coordinació, etc) o millora en la resposta davant d’incidències. En funció
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d’aquests criteris, la mesa qualificarà les propostes com a no valorables (0 punts),
viables i adequades (1 punts), bones (2,5 punts) o excel•lents (5 punts).
2. Per les millores, sense cost addicional, consistents en la substitució i/o ampliació
dels equips i sistemes de seguretat passiva dels diferents centres que integrin
cada lot, sempre que esdevinguin, a criteri dels tècnics de l’ICUB, una millora tècnica en
la qualitat del servei per garantir la seguretat de les persones i els bens, que perfeccioni
els requisits establerts en el plec de prescripcions tècniques en funció de la seva utilitat
per a la prestació de serveis, i sempre respectant la compatibilitat tècnica amb els
sistemes ja instal·lats en els centres o equipaments de l’ICUB destinataris de les
millores. No es valoraran propostes genèriques, sinó especificades per a cada centre i
lot.
L’oferta ha d’incloure el subministrament i la instal·lació dels equips i sistemes, però no el seu
manteniment. Els equips oferts per l’adjudicatari, passaran a ser propietat de l’Institut de
Cultura de Barcelona una vegada finalitzat el contracte.
Es valoraran a partir del preu de mercat global de les millores proposades, IVA exclòs, segons
pressupostos que el licitador haurà d’adjuntar-hi necessàriament a fi que siguin tingudes en
compte. La valoració es realitzarà atorgant fins a un màxim de 20 punts al licitador que
ofereixi les millores que presentin un import total més alt i la resta es puntuarà
proporcionalment.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor s'ha
d'incloure necessària i únicament en el Sobre núm. 2A.
 Criteris d’adjudicació avaluables automàticament
-

MESURA SOCIAL.1. La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 35 punts.

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la
previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la
Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 9.
D’acord amb la previsió de l’article 130 LCSP, en annex subrogació de personal s’informa de
les condicions de les persones treballadores afectades per la subrogació de la plantilla als
efectes d’una exacta informació dels costos laborals i tot d’acord amb la informació facilitada
per l’actual empresa prestadora del servei.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible,
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la
resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula
establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:
(

)

- un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un
únic licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà
de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de
l’oferta immediatament consecutiva.
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Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclourà
una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb
l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, Es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret
Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional
enumerades en l’annex V LCSP.
MESURA SOCIAL.Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones
treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial
d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir
informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores o
d’una organització representativa del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una
oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el
conveni sectorial d’aplicació.
Si una empresa presenta oferta en més d’un lot i una oferta integradora de varis d’aquests lots
es seguirà el procediment previst a l’article 99.5 LCSP de forma que es compararà si l’oferta
integradora supera en puntuació obtinguda la de les ofertes individuals presentades per tots
els empresaris.
2. Per la millora en la paritat entre homes i dones en la prestació del servei. Fins a 10
punts.
S’atorgarà 5 punts al licitador que es comprometi a una major paritat entre el nombre
d’homes i el de dones que s’incorporin al servei com a caps d’equip i 0 punts a l’oferta que
contemples una relació de 0 a 100 % entre un i altre gènere en el compromís d’incorporació, o
que no plantegi cap compromís al respecte. La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment.
Les propostes hauran de fer-se utilitzant l’expressió: “compromís d’incorporació al servei com
a caps d’equip amb els següents percentatges en relació al gènere: xx % homes xx % dones”.
S’atorgarà 5 punts al licitador que es comprometi a una major paritat entre el nombre
d’homes i el de dones de noves incorporacions al servei de vigilants i 0 punts a l’oferta que
contemples una relació de 0 a 100 % entre un i altre gènere en el compromís d’incorporació, o
que no plantegi cap compromís al respecte. La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment.
Les propostes hauran de fer-se utilitzant l’expressió: “compromís d’incorporació al servei com
a vigilants amb els següents percentatges en relació al gènere: xx % homes xx % dones”.
Cal tenir en compte que aquesta paritat només es contempla per a les noves incorporacions i
s’ha de respectar la possibilitat de subrogació del personal actual. El nivell de paritat es referirà
a les noves incorporacions conforme es vagin produir al llarg de la vida del contracte i s’exigirà
el seu compliment. L’adjudicatari al comunicar les noves incorporacions al servei haurà de
senyalar el nivell de compliment assolit en aquest criteri. S’establiran mecanismes de
comprovació.
3. Per l’oferta d’inspeccions addicionals en relació a les exigides al plec (1 diària en cada
activitat), fins a 5 punts. S’atorgarà 1 punt per cada inspecció addicional, fins a un màxim de
5 inspeccions diàries. Les propostes s’hauran de fer utilitzant l’expressió: “oferta de ...
inspeccions diàries addicionals” No es tindran en compte propostes de millora en determinats
esdeveniments, sinó només les propostes que afectin a tots de forma general.
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4. Pel compromís de reacció de l’empresa davant serveis extraordinaris puntuals, fins
a 10 punts, Aquest compromís, per a ésser valorat, ha d’expressar el nombre d’efectius que
l’empresa es compromet a posar a disposició de l’ICUB en cas de servei extraordinari i amb un
termini de 48 h de previ avís. Es valorarà la oferta que contempli el major nombre d’efectius
a disposar en un termini de 48 h. Les ofertes s’hauran de fer utilitzant l’expressió: “compromís
de posar a disposició de l’ICUB un total de ... efectius per a serveis extraordinaris amb un
preavís de només 48 hores.”
Obtindrà 10 punts l’oferta que es comprometi al major nombre d’efectius i, 0 punts l’oferta que
no realitzi cap compromís al respecte, la resta es puntuaran a proporció.
Oferta desproporcionada. Es considerarà desproporcionada l’oferta d’efectius que sobrepassi en
un 25 % la mitjana d’efectius proposada pel conjunt de licitadors (per al càlcul d’aquesta
mitjana no es tindran en compte els licitadors que no realitzin cap compromís o un compromís
igual a 0). En aquest cas es considerarà l’oferta presentada igual que la més propera que no
hagi incorregut en desproporció.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure
necessària i únicament al Sobre núm. 2B
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el
següent criteri de desempat:
Les empreses licitadores amb major percentatge de persones treballadores amb discapacitat o
en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas
d'igualtat, el major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de
persones treballadores en inclusió a la plantilla.
En cas que l'aplicació d’aquest criteri no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.

Clàusula 11. Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà constituïda per:
President/a: La Sra. Margarita Tossas i Marquès o persona en qui delegui.
Vocals:
Titulars
1. La Sra. Isabel Balliu directora de
Recursos
2. La Sra. Montserrat Oriol secretaria
delegada de l'ICUB
3. La Sra. Anna Boix Cap del servei
d'Administració Econòmica de l'ICUB

Substituts
Tècnic/a de la Direcció de Recursos que
designi
Tècnic/a Superior en Dret que designi
Tècnic/a d'Administració econòmica que
designi

Actuarà com a secretari de la Mesa un/a funcionari/ària de l'ICUB. Serà compatible la funció de
vocal-secretari i de secretari de la Mesa.
Les persones que composen la mesa de contractació i el Comitè d’experts o l’organisme tècnic
especialitzat de valoració d’ofertes, regiran el seu comportament per les pautes i criteris
continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la
previsió de la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de
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desembre de 2017 i declararan expressament en la primera reunió que no concorren cap
conflicte d’interessos.

Clàusula 12. Obertura de les proposicions
D’acord amb l’article 157.2 LCSP, l’obertura en acte públic del sobre núm. 2 A s’efectuarà en el
termini màxim de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de
proposicions.
La data i lloc d’aquest acte públic s’informarà en l’anunci de licitació en el perfil de contractant.

Clàusula 13. Adjudicació del contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en el
termini màxim de dos mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions
rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per valorar
l’anormalitat de les ofertes.
D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït
l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
2. Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa licitadora que es proposi com
adjudicatària perquè presenti determinada documentació.
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada
a presentar els documents justificatius o altra prova documental si les dades que es
requereixen figuren inscrites en aquests registres.
La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
-Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes
per les disposicions vigents. Es consultarà l’aplicació informàtica municipal de Recaptació per
comprovar que l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindrà
una còpia impresa de la consulta i s’incorporarà a l’expedient.
- La declaració responsable indicant que té en el seu poder la certificació negativa del Registre
central de delinqüents sexuals vigent de cadascun de les persones treballadors que executin
aquest contracte.”
- Documentació acreditativa de disposar dels mitjans personals i/o materials que s’ha
compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte indicats en aquest plec.
Els documents que, si escau, haurà d’aportar per acreditar el compliment dels requisits
d’aptitud i solvència són:
- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o
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-

-

-

d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d’aportar la
documentació acreditativa corresponent.
El certificat d’ assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per
l’assegurador on constin els riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, així
com es pot aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.
Relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys que inclogui import, dates i
el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’acrediten
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una
entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa; si
s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació, el
destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar directament a
l’òrgan de contractació l’entitat contractant dels serveis.
Certificat acreditatiu de la mitjana anual de treballadors de l’empresa en els tres darrers
anys.

D’acord amb l’article 150.2 LCSP, la documentació s’haurà de presentar dins del termini dels
10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
4. D’acord amb l’article 150.3 LCSP, un cop presentada la documentació requerida i
constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies
hàbils següents al de la seva recepció.
D’acord amb l’article 150.2 LCSP, si l’empresa licitadora no presenta la documentació
requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que
retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa
licitadora segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
En cas de falsedat en el DEUC presentada per la empresa proposada com a adjudicatària,
aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent incoarà i tramitarà
el corresponent expedient de prohibició de contractar. Així mateix la Mesa podrà optar per
tornar a valorar les ofertes.

Clàusula 14. Garantia definitiva
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA exclòs, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons
preveu l’article 150 LCSP.
Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de constitució
de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta serà retingut del
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el
següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
La/es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de
dipositar-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics
o telemàtics

Expt.30/2018

Pàg. 17 de 28

Clàusula 15. Notificació de l’adjudicació i formalització del
contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per mitjans
electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es publicarà en el perfil
de contractant.
2. El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació als licitadors. Si un cop finalitzat aquest termini no
s'ha interposat recurs especial previst a l’article 44 LCSP que impliqui la suspensió del
procediment, o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, es requerirà a l’empresa
adjudicatària perquè en un termini no superior a 5 dies a partir de la data següent a la de
recepció del requeriment es procedeixi a la formalització.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva
oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’empresa que ha
retirat l’oferta la indemnització que correspongui.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.
4. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització i el propi document contractual es
publicaran en el perfil de contractant en un termini no superior a 15 dies des del
perfeccionament del i en el DOUE s’anunciarà la formalització en un termini no superior a 10
dies.

Clàusula 16. Execució del contracte
L’execució del contracte s’iniciarà el dia 1 de desembre de 2018 sempre i quan s’hagi
formalitzat el contracte o el dia següent al de la seva formalització.
Abans de l’inici del contracte el contractista ha d’haver lliurat al responsable del contracte, en
format digital, a través de l’adreça de correu electrònic oortegar@bcn.cat el “Document de
coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals”, degudament complimentat, signat i
acompanyat de la documentació que s’hi enumera, per donar compliment al RD 171/2004, que
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995. Aquest document està disponible al perfil de
contractant, on el contractista també trobarà el document “Manual de prevenció de riscos
laborals per empreses externes”, amb les disposicions en matèria de seguretat i salut laboral
que resta obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha lliurat aquesta
informació, incorrent el contractista en responsabilitat contractual.
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Clàusula 17. Abonaments al contractista
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que
s’indicarà com a partida independent.
El preu es determinarà en euros. El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a
partir de la determinació de les unitats executades.
L’empresa contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament la factura
corresponent a les prestacions executades. La factura, serà revisada i conformada en el
termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa
contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la
recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.
El contractista ha 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 18. Revisió de preus
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu
durant la seva durada incloent les pròrrogues.

Clàusula 19. Responsable del contracte
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el departament de
producció i manteniment.
Es designa al Sr. Ascensi Mir, Cap del departament, com la persona responsable del contracte,
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 20. Condicions especials d’execució i obligacions
del contractista.
1. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
1.1 De caràcter social:
1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
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Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que
cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el
pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista
principal i amb efectes deslliuradors.
1.1.2 L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada
finalitzada la prestació.
1.1.3 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, 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.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.
1.1.4 Comunicació inclusiva.
L’empresa contractista ha de garantir,
 que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la
cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.
 l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies
personals o socials.
 en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la
violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de
prejudicis.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
2. Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat.
3. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, 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.
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b. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament 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 de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte,
i de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament
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.
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, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de
confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal
hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 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. El contractista tindrà la consideració d’encarregat 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’empresa adjudicatària/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’empresa adjudicatària 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’Ajuntament 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
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extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa
legalment admesa o establerta en aquest plec.


Tornar a l’Ajuntament, 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.



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) Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import
de 1000.000,00 euros, que haurà de presentar en el Registre General de l'Ajuntament
simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.
l) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant
la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del contractista del
subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins dels 15 dies
naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una
penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.
m) Facilitar la informació relativa a les condicions dels contractes dels treballadors als que
afecti la subrogació.
n) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals
o) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.

Clàusula 21. Modificació del contracte.
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan
de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas
l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte,
tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del
responsable del contracte.
Causes prevists de modificació:
 Per al cas que iniciï servei algun nou centre cultural, la gestió del qual estigui
encomanada a l’Institut de Cultura de Barcelona i sempre que aquest nou centre
requereixi serveis de seguretat idèntics als descrits en el present plec. La prestació
d’aquest nou servei seria en les mateixes condicions de prestació i remuneració que les
que resultin del procés d’adjudicació d’aquest procediment obert....10%
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Per al cas que s’amplïin les necessitats de vigilància en algun dels centres pels que està
contractada la vigilància, per l’obertura de nous accessos, noves sales o nous espais
d’obertura al públic o amb custòdia d’elements patrimonials....10%

Igualment el contracte en el seu conjunt es podrà reduir fins a un màxim del 20 % per a cada
anualitat del contracte i de les successives pròrrogues pels següents motius específics:
 Per al cas que deixi d’estar encomanat a l’ICUB la gestió d’algun del centre objecte del
contracte, sempre que el contracte no pugui subrogar-se per canviar totalment la
funcionalitat o ús del centre...10%
 Per al cas que es redueixin les necessitats de vigilància en algun dels centres pels que
està contractada la vigilància, pel tancament d’accessos o d’espais d’obertura al públic o
amb custòdia d’elements patrimonials...10%
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 22. 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 conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l’Ajuntament, tot d’acord amb les previsions de l’article 210 LCSP.
1.
S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
data de l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.
3. En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i
característiques i d’acord amb l’informe motivat que figura en l’expedient.

Clàusula 23. Subcontractació
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP.
L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a
l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i
condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 es podrà
verificar el compliment d’aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor estimat
superior a 5 milions d’euros o subcontractació que representi un import superior a 30% del
preu.
Per tal d'assegurar el compliment d’obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants
de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es
considera falta molt greu amb imposició de les penalitats que corresponguin.
Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
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considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals
l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no
pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que etableix les
mesures de lluita contra la morositat.
El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del
pagament del preu als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.

Clàusula 24. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió

Clàusula 25. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realització.
2. La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part
de l’Administració.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració 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), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o
per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP.

Clàusula 26. Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials,
ambiental i laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes:
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a) Faltes molt greus:
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- 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.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Faltes greus
- 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.
- 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.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) 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 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.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec
Sancions contractuals.
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.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista
una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si
comporta incompliment de l’obligació principal del contracte
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En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia
l'emissió dels informes pertinents.
Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s
document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
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 27. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i
313 LCSP.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
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 clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció
greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials,
sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.
f) La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos fiscals,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
g) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
h) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.
i) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.

Clàusula 28. Recursos legals dels licitadors
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a
l’article 44.1 LCSP.
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Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Clàusula 29. Integritat i conflicte d’interessos
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran el seu comportament
d’acord els principis i valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de conducta de
l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de l’article 3.2 de l’esmentat Codi,
publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.
Tot d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen els
conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de seguir les
empreses seran:
Les empreses licitadores i contractistes de l’Ajuntament de Barcelona han de,
1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
2. respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir
qualsevol benefici.
5. no han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
contractació ni als càrrecs i personal de l’Ajuntament de Barcelona ni als seus familiars,
incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
6. han de facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona i les
normes relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona que intervingui en el
procediment de contractació.
7. han de comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació,
qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què
tinguin coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
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Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article
71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i
mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren
obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si
concorre dolo, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la
previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l’article 71.2.c).
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 31/07/2018 a les 14:19, que tramita.

