PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES RELATIU
AL SERVEI DE VIGILANCIA, PROTECCIÓ 1 CONTROL D'ACCÉS DELS MUSEUS
DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES

Expedient núm.: 2018/3
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1.1) Definició de l'objecte del contra cte.
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1.3) Pressupost de licita ció.
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1.6) Valor estimat.
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1.8) Perfil de contractant
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3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrencia empresarial.
3.a.5) lnformació sobre les condicions de subrogació en contractas de treball.
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ANNEXOS:
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nacional.
Annex 2: Model de proposició avaluable d'acord amb criteris automatics
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ 1D'ADJUDICACIÓ:

1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Consorci del Patrimoni de
Sitges del contracte de serveis, consistent en el Servei de Vigilancia, Protecció i Control
d'accés deis museus del Consorci de Patrimoni de Sitges.
El codi CPV que correspon és el següent: 79714000-2- Serveis de Seguretat

1.2) Necessitat i idone'1lat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idone'itat de l'objecte del contracte, la
justificació del procediment, deis criteris d'adjudicació i de la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, perla que
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) estan acreditats
a l'expedient.

1.3) Pressupost de licitació
a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal
de tres-cents vuitanta-vuit mil vuit-cents trenta-nou euros amb dos centims
(388.839,02 €), IVA inclós, desglossats en els conceptes següents:
Els preus maxims de licitació es concreten en els imports següents:
Pressupost
maxim biennal
IVA exclós

Pressupost maxim
total biennal IVA
inclós

Part fixa
(Vigilancies
periód iq ues)

317.654,56 €

66.707,46 €

384.362,02 €

Part variable
(Vigilancies
puntuals)

3.700,00 €

777,00 €

4.477,00 €

321.354,56 €

67.484,46€

388.839,02 €

TOTAL

Hores estimades biennals pera
vigilancies puntuals (part variable):
200 hores

C!Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64
Fax. 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
NIF P5800036E

IVA (21%)

Preu unitari maxim de licitació:
18,50 €/hora, més 3,88 € en concepte
de 21% d'IVA.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir, l'import biennal de la part fixa dedicada
a les vigilancias periódiques i el preu unitari maxim perla part variable dedicada
a les vigilancias puntuals, indicant I'IVA a aplicar mitjan~nt partida independent
i tenint en compte que les retribucions del personal que presti el servei de
vigilancia i els costos de repercussió no podran ser inferiors a les establertes al
conveni col-lectiu estatal d'empreses de seguretat vigent o conveni d'empresa
que el millori.
El pressupost maxim de la part variable, formulat en termes de preus unitaris,
s'ha calculat basant-se en les estimacions deis serveis a realitzar durant
l'execució del contracte i no suposa una obligació de despesa, ates que aquesta
es determinara en funció de les necessitats que es produeixin durant la vigencia
del contracte.
El pressupost compren la totalitat del contra cte. El preu consignat és indiscutible,
no s'admet cap prova d'insuficiencia i porta implícits tots aquells conceptes
previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.
b) Desglossament del pressupost per costos
El pressupost base de licitació del contracte (vigencia inicial) s'ha fixat d'acord
amb el detall següent:
Percentatges
Costos directes

86,92%

Costos indirectas

13,08%

El cost salarial suposa un 86,92% respecte el pressupost base de licitació i s'ha
fixat tenint en compte el Conveni col·lectiu de treball de Conveni col•lectiu estatal
de les empreses de seguretat (codi conveni 99004615011982) i publicat en el
BOE número 29, d'1 de febrer de 2018.
El cost salarial desagregat per genere i categoria professional es fixa d'acord
amb el següent detall:
Categoria
professional

Percentatge de
personal masculí

Percentatge de
personal femení

Vigilant de
seguretat

50%

50%

1.4) Existencia de credit
La despesa pluriennal derivada d'aquesta contractació de 388.839,02 €, IVA inclós,
es fara efectiva a carrec de l'aplicació pressupostaria següent:
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Part fixa

Exercici

lmport

Programa

Economic

2018

9.297,15 E

333

22701

2019

192.181,01 E

333

22701

2020

182.883,86 E

333

22701

Programa

Economic

Part variable

Exercici

lmport

2018

118,14E

333

22701

2019

2.238,50 E

333

22701

2020

2.120,36 E

333

22701

Amb la condició suspensiva que per a l'esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d'acord amb el que estableix
l'article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de marv.
En el moment d'adjudicar aquesta contractació es podra alliberar la diferencia d'import
respecte el pressupost de licita ció (part variable) quan els preus unitaris oferts estiguin
per sota deis fixats com a tipus maxim de licitació.

1.5) Durada del contracte i possibles prorrogues

El contracte, un cap formalitzat, tindra una durada 2 anys a comptar de l'inici de la
prestació del servei.
La data d'inici de la prestació del servei es fixara en el contracte d'acord amb l'article
35.1.g) de la LCSP.
El contracte sera prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada
de la seva vigencia, incloses les prorrogues, pugui excedir de quatre (4) anys.
La prorroga sera obligatoria peral contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima de 2 mesas a la finalització de la durada del contracte.
1.6) Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d'allo que disposen l'article 101 i concordants
de la LCSP, és de set-cents sis mil nou-cents vuitanta euros amb tres céntims,
(706.980,03 E) IVA exclos.
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El métode del calcul per determinar l'import del VEC és el següent:

Vigencia inicial:
Prórroga:
Modificacions:

2 anys
En els termes de la clausula 2.3 del present plec
Valor estimat
1

321.354,56
321.354,56
64.270,91
706.980,03

€
€
€
€

Totes les mencions d'aquest pleca quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents
s'entendran sense IVA, llevat que es disposi una altra cosa de manera expressa.

1.7) Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

La contractació, que es tramitara de forma ordinaria i esta subjecta a regulació
harmonitzada es dura a terme mitjan9<3nt procediment obert i adjudica ció per l'aplicació
de més d'un criteri de valoració, en virtut d'alló que estableixen els articles 145, 146,
156 a 158 i concordants de la LCSP.

1.8) Perfil de contractant

Pera consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, si és procedent, s'ha d'accedir al
Perfil de contractant a través de l'adre9<3 següent. https://seuelectronica.diba.cat

1.9) Presentació de proposicions

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l'anunci de licitació,
mitjan9<3nt l'eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de Contracta ció
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant de la Diputa ció, indicat en
la clausula 1.8 del present plec.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document "lnstruccions
sobre l'ús de mitjans electronics en els procediments de contractació" publicat en
el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
Qualsevol dubte en relació a la presentació d'ofertes es pot consultar al Servei de
Contractació a l'adre9<3 electrónica scon.publicitat@diba.cat i al teléfon 93.402.06.41 de
dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores i de dilluns a dijous de 15:00 a
17:00 hores ( excepte el mes d'agost que no hi haura atenció al públic perles tardes).
L'esmentada documentació haura de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrónicament, en dos sobres, en els termes
següents:
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SOBRE A
Contindra la documentació administrativa següent:
•

Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per contractar amb el sector públic, d'acord amb el model de document europeu
únic de contracta ció (DEUC).
El DEUC s'ha d'emplenar de conformitat amb les indicacions que consten a la
Guia rapida peral licitador publicada en el perfil de contractant de la Diputa ció de
Barcelona.

•

Declaració responsable per al compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d'acord amb el
model que consta com a Annex 1 al PCAP

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d'acord amb l'article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l'article 140.3 LCSP, els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d'adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi
sigui requerida, i sens pe~udici d'alló establert a la clausula 1.18) del present Plec

SOBRE B

Contindra la proposició relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automatica,
d'acord amb el model que consta com a Annex 2 al PCAP.

1.10) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvencia económica
financera i professional o tecnica i altres regueriments
El licitador haura de complir les condicions següents:
La documentació acreditativa de la solvencia haura de ser presentada únicament pel
licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clausula 1.18 del present
plec i en els termes que es detallin en el requeriment.
Disposar de la solvencia següent:

a) Solvencia económica i financera:
• Volum anual de negocis, en els últims tres (3) anys finalitzats.
Mínim: Per un import mínim 260.298,00 € en algun deis tres (3) exercicis
esmentats.
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Mitja d'acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en qué hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits
en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjanctant els
llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Solvencia professional o tecnica:
• Relació deis principals serveis o treballs realitzats en els últims tres (3) anys
que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d'aquests,
signada pel representant legal de !'empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar serveis de característiques similars a
l'objecte del contracta per un import mínim de 121.472,00 € en algun deis tres
(3) exercicis esmentats.
Documentació acreditativa deis treballs/serveis mínims:
• Quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector públic, cal
aportar certificats expedits o visats per l'órgan competent.
• Quan els treballs o serveis s'hagin realitzat en entitats del sector privat,
mitjan9ant un certificat expedit per !'empresa destinataria d'aquests
treballs/ serveis o a falta d'aquest certificat, mitjanctant una declaració
signada pel representant legal de !'empresa licitadora.

e) Classificació empresarial com a mitja alternatiu per acreditar la solvencia
económica i tecnica:
•

1

La solvencia económica i técnica mínima requerida als apartats anteriors, es
podra acreditar, altemativament, amb la classificació empresarial en el grup,
subgrup i categoria que tot seguit es detallen:

Grup: M

1

Subgrup: 2

1

Categoria: 2 o superior
Categoria RD 1098/2001: B o superior
DT 2a i 3a RD 77312015

•

Disposar de l'habilitació empresarial o professional següent:
1) Empresa habilitada per a la vigilancia i protecció de béns, establiments,
espectacles, certamens o convencions.
Mitja d'acreditació: lnscripció en el registre general d'empreses de seguretat
del Ministeri de !'Interior o en el Registre especial d'empreses de seguretat
de Catalunya.

•
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Adscriure, d'acord amb l'article 90 de la LCSP, els mitjans personals i materials
que indicara mitjanctant relació i que, en particular, haura de comprendre els
següents:

Personals
• 1 coordinador que tingui l'habilitació com a cap de seguretat amb una
antiguitat mínima de dos anys.
Acreditació documental: Original o cópia compulsada de l'habilitació
de cap de seguretat.
Materials
• adscriure un smartphone per recinte amb les característiques següents:
Sistema operatiu Android, línia móbil amb una connexió de dades sempre
disponible, camera i lector NFC i GPS, segons la clausula segona punt
1O del Plec de prescripcions técniques particulars.
Acreditació documental: Declaració signada pel legal representant de
!'empresa indicant les característiques de l'smartphone que es destinara
a l'execució del contracta

1.11) Criteris d'adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició
económicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d'acord amb la pondera ció que es detalla pera cadascun d'aquests:
Criteris avaluables de forma automatica (100%)
(Documentació a incloure en el sobre número B)
Criteri 1: Preu de licita ció: ....................................................................... .fins a 49 punts

Per determinar la puntuació de cada oferta es seguiran els criteris següents:
La puntuació s'ha d'assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
validament presentadas respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s'assigni la
maxima puntuació a cap oferta.
•

S'assignaran O punts a les ofertes iguals al preu de licitació i la maxima
puntuació a l'oferta que es trobi en algun deis supósits següents:
-
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Quan concorri només un licitador, l'oferta presentada.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats
percentuals a l'oferta més elevada.
Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 1O unitats
percentuals a la mitjana aritmética de totes les ofertes presentadas. No
obstant, s'excloura per al cómput d'aquesta mitjana l'oferta de quantia
més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
aquesta mitjana.

-

-

-

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 1O unitats
percentuals a la mitjana aritmética de totes les ofertes. No obstant, si hi
ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 1O unitats
percentuals, es calculara una nova mitjana només amb les ofertes que
no es trobin en aquest supósit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que
resten és inferior a tres, la nova mitjana es calculara sobre les tres ofertes
de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en
qualsevol deis supósits anteriors, se li assignara la maxima puntuació. Si
existeix més d'una oferta en la mateixa situació, s'assignara la maxima
puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del calcul de la maxima puntuació, en cas que es presentin
individualment a la licita ció empreses que pertanyin al mateix grup, en els
termes establerts en l'article 42.1 del eodi de comerc;, per als calculs es
tindra en compte, únicament, l'oferta més baixa.
La resta d'ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera
proporcional.

Sistema per calcular l'oferta del licitador i el preu de licitació:

• Oferta del licitador:
- Part variable: es multiplicara el preu unitari ofert pellicitador, IVA exclós (A), pel nombre
d'unitats estimadas (8), d'acord amb les previsions de la clausula 1.3 del present plec.
El resultat (e) és l'oferta del licitador per la part variable.
1)Ax8 =e
- Part fixa: import ofert pellicitador, IVA exclós (D).
- Se sumaran els imports de la part variable (e) i de la part fixa (D). El resultat de la
suma és l'oferta del licitador.
3) e+D Oferta del licitador
• Preu de licitació:
- Part variable: es multiplicara el preu unitari maxim de licitació, IVA exclós (A), pel
nombre d'unitats estimadas (8), d'acord ambles previsions de la clausula 1.3 del present
plec. El resultat (e) és el preu de licitació perla part variable.
1) Ax8 =e

=

- Part fixa: pressupost maxim de licitació, IVA exclós (D).
- Se sumaran els imports de la part variable (e) i de la part fixa (D). El resultat de la
suma és el preu de licitació.
3) e+D Preu de licitació

=

Criteri 2: Oferta formativa per cadascun deis treballadors destinats a l'execució
del contracta ..........................................................................................fins a 31 punts
*La formació anira a carrec de !'empresa.
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* Els ambits formatius i la tipología deis cursos els establira el responsable del contracte
en funció de les necessitats del servei en els ambits següents:
-

Mitjans tecnics de protecció. La seguretat física i la seguretat electrónica.
Els centres de control d'alarmes.
La detenció.
L'autoprotecció.
La protecció d'edificis: plans de protecció.
El control d'accessos: finalitat i organització.
El control de persones i objectes: paquetería i correspondencia.
Les rondes de vigilancia: recorregut i freqüencies. Procediment
d'actuació.
La protecció de proves i indicis. Procediment de protecció.
La falsificació de documents d'identitat.
La protecció davant artefactes explosius.
Plans d'emergencia i evacuació.
Col·laboració amb cossos i forces de seguretat.
Els primers auxilis i l'ús deis DEA/DESA

*Les hores que ofereixi /'empresa per formació es consideraran, en tot cas, temps de
treba/1 efectiu per a tots els treballadors i /'empresa, haura de complir amb l'horari i
dotació del servei que preveu la clausula segona apartat 1 del Plec de Prescripcions
Tecniques relativa a les característiques del servei objecte de Jicitació.
*Les hores que ofereixi /'empresa són addicionals
previstes a la clausula segona, punt 11 del PPTP.

a les 20 hores anuals obligatóries

* El Consorci de Patrimoni de Sitges comunicara en un termini de 2 mesos a comptar
des de la signatura del contracte quins cursos hauran de fer durant els primers 12 mesos
de vigencia del contracte.
* Durant l'inici del segon any del contracte el Consorci de Patrimoni de Sitges
comunicara de nou, durant els dos primers mesos, la formació que el contractista haura
de realitzar el segon any de contracte.
* El contractista haura de realitzar el 100% de la formació que el Consorci de Patrimoni
de Sitges comuniqui cada any, abans de la finalització d'aque/1 període, és a dir, del
primer any o del segon any.

Valoració del criteri: Es valorara el nombre d'hores ofertes a disposició de la Diputació.
Per cada 1 hora de formació que s'ofereixi s'atorgara 1 punt, fins a un maxim de 31
punts.

Criteri 3: Aplicació de mesures destinades a protegir la salut del personal que
s'adscriura a l'execució del contracte ...........................................................10 punts
Amb l'objectiu de fomentar la qualitat en la presta ció del servei es puntuara a les
empreses que acreditin aplicar mesures destinadas a protegir la salut del
personal que s'adscriura a l'execució del contracta.
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Les empresas podran acreditar aquest fet si disposen d'algun deis certificats o
documents següents en vigor: SGE 21, SA8000, AA1000, GRI, IS026000,
OHSAS 18001, certificats equivalents als anteriors o bé acreditin per qualsevol
milja de prova complir els requisits exigits per a l'obtenció deis esmentats
certificats, o bé presentin una proposta equivalent de mesures destinadas a
protegir la salut deis treballadors.
Criteri 4. Disposar d'un Sistema de gestió de riscos de la informa ció (SGSI) .... 1O
punts.
Amb l'objectiu d'aconseguir la maxima protecció de la informació sensible que
gestionen les empresas de seguretat es puntuara a les empresas que acreditin
disposar d'un sistema de gestió de riscos de la informació.
Les empresas podran acreditar que disposen d'un sistema de gestió de riscos
de la informació si disposen del certificat en vigor ISO/lEC 27001 :2017 o certificat
equivalent a !'anterior expedit per organismes establerts en qualsevol Estat
membre de la Unió Europea o bé presenten una proposta equivalent de SGSI
que es comprometin a aplicar en el marc de l'execució del contracta
En tot cas, el Consorci del Patrimoni de Sitges es reserva la facultat d'adjudicar el
contracta a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions económicament més
avantatjoses d'acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes
d'alló que disposa la LCSP.
1.12) Criteris de preferencia en cas d'igualació de proposicions
En cas d'igualació de proposicions, els criteris peral desempat seran els establerts a la
Llei.
1.13) Termini pera l'adjudicació
L'adjudicació es realitzara dins del termini de dos (2) mesos a comptar de la data
d'obertura de les ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.

1.15) Ofertes anormalment baixes
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o
desproporcionada s'hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents:
• Que en el criteri 1 relatiu al "Preu de licitació" es doni alguna de les situacions
previstas a l'article 85 del Reglament General de la Llei de contractas de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre i
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• Que en la resta de criteris s'hagi obtingut una puntuació inferior a 1O punts.

1.16) Garantia provisional
No s'exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb alió que disposa
l'article 106 de la LCSP.

1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pellicitador que hagi presentat l'oferta económicament
més avantatjosa sera:
Part fixa
Part variable
La garantia definitiva es podra prestar mitjanc;ant qualsevol de les formes previstes en
l'article 108.1 de la LCSP.
La garantia definitiva no podra instrumentar-se mitjanc;ant retenció del primer o primers
pagaments que s'efectu"in.

1.18) Presentació de docurnentació i constitució de la garantia definitiva pel
licitador proposat com a adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l'adjudicació i dins del termini de deu
(1 O) dies habils comptadors des de l'endema de la recepció del requeriment que preveu
l'article 150.2 de la LCSP, haura de presentar la documentació justificativa de:
• Acreditar la constitució de la garantia definitiva (en cas de ser exigida en la clausula
1.17) o sol· licitud de retenció en el preu, si escau.
• Presentar els documents següents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, miljanc;ant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actu"i en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haura d'aportar l'escriptura de nomenament
de carrec social o bé el poder notarial per representar la persona o entitat, i
l'escriptura de constitució o d'adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella
en que consti el darrer objecte social vigent, en el qual hauran d'estar compreses
les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en
les escriptures abans assenyalades hauran d'estar inscrits en el registre adient
quan la inscripció esmentada els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la
capacitat d'obrar s'acreditara mitjanc;ant l'escriptura o document de constitució,
estatuts o acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.
Caldra que la documenta ció que acrediti la representa ció i les facultats del licitador
sigui validada pel Consorci del Patrimoni de Sitges.
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Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o deis Estats
signataris de l'acord sobre I'Espai Económic Europeu hauran d'acreditar la seva
capacitat d'obrar, en els termes d'alló que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP,
mitjanc;ant la inscripció en els registres comercials o professionals que
s'estableixen en l'annex 1del RGLCAP.
La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres s'acreditara de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, llevat que la Diputació de
Barcelona disposi d'aquests.
e) En relació amb l'impost sobre activitats económiques (IAE) i segons els supósits
següents:
En cas d'estar exempt: 1) el document d'alta relatiu a l'epígraf corresponent
a l'objecte del contracte i 2) una declaració responsable en que consti que
esta exempt de pagament i no s'ha donat de baixa de la matrícula de l'impost.
En cas d'estar subjecte a I'IAE i no estar exempt d'aquest impost, s'haura de
presentar: 1) el document d'alta relatiu a l'epígraf corresponent a l'objecte del
contracte, 2) el rebut de l'impost del present exercici o de l'exercici anterior
en el casque no hagués finalitzat el termini de pagament i 3) una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa de la matrícula de l'impost.
d) La documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvencia económica i
financera i técnica o professional, així com la documentació que acrediti la
disposició deis mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (en cas
d'exigencia de compromís d'adscripció) en els termes de la clausula 1.1 O del
present Plec.
e) La documenta ció acreditativa de la resta de circumstancies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya i/o de I'Administració General de I'Estat restaran eximides de presentar la
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la
diligencia d'inscripció i la declaració responsable que les circumstancies reflectides en
la diligencia no han experimental cap variació.
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendra que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigiré l'import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclós, en concepte de penalitat, i es procedira en els termes assenyalats
en l'article 150 de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte
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En tractar-se d'un contracta susceptible de recurs especial, la formalització no es
produira abans del transcurs deis 15 dies habils següents a la remissió de la notificació
de l'adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paragraf anterior, l'adjudicatari s'obliga
a formalitzar-lo quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un termini maxim de 5 dies
naturals a comptar de l'endema de la recepció del requeriment.
En el supósit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses, aquesta haura
d'estar formalment constitu'ida abans de la formalització del contra cte.

1

2) DADES RELATIVES A LA FASE D'EXECUCIÓ:
2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més deis indicats en les clausules de les
dades especifiques del contracta, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
• El contractista haura d'estar en possessió de quantes acreditacions/habilitacions
legals siguin necessaries per desenvolupar correctament l'objecte del contra cte.
• El personal dependent del contractista peral compliment de les prestacions objecte
de la present contractació no tindra cap dret ni vinculació davant del Consorci del
Patrimoni de Sitges.
• El contractista s'obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb el Consorci del Patrimoni de Sitges, als principis etics i a les regles
de conducta que permetin assegurar el compliment deis principis d'igualtat,
d'objectivitat i de transparencia i, en particular, s'obliga a:
•

Facilitar al Consorci del Patrimoni de Sitges la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i
bon govem i qualsevol d'altra que li sigui requerida d'acord amb la normativa
vigent.

•

Comunicar al Consorci del Patrimoni de Sitges les possibles situacions de
conflicte d'interessos o d'altres analogues de les que tingui coneixement que
afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc
!'interés públic.
Per conflicte d'interessos s'entén qualsevol situació en la qué el personal al
servei de l'órgan de contracta ció, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interés financer, económic o personal que pugui semblar que
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compromet la seva imparcialitat i independencia en el context de l'esmentat
procediment de licitació.
•

No celebrar cap acord amb altres operadors economics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrencia
competitiva, abstenint-se de realitzar cap practica col·lusoria.

•

Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
practica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

• El contractista haura d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i
materials que es descriuen a la clausula segona del PPT. Els vigilants hauran de
disposar de l'habilitació necessaria pel desenvolupament de les funcions que es
descriuen a la clausula segona del Plec de prescripcions tecniques. El coordinador
haura de disposar d'habilitació de cap de seguretat amb una antiguitat mínima de 2
anys.
Als efectes del que disposa l'article 211.f de la Llei de contractas del sector públic
s'estableix com a condició essencial del contracte d'adscripció de mitjans personals
i materials i el seu incompliment es considerara causa de resolució del contracte.
• El contractista s'obliga a proporcionar la informació requerida de les condicions
laborals deis treballadors afectats per la subrogació i, sense perjudici de l'establert a
l'article 44 del Text refós de la Llei de l'estatut deis treballadors, aprovat per Reial
decret 2/2015, de 23 d'octubre, també s'obliga a respondre deis salaris impagats
d'aquests treballadors i de les respectivas cotitzacions a la Seguretat Social
meritades, sense que en cap cas aquestes obligacions corresponguin al nou
empresari.
• El contractista lliurara al Consorci del Patrimoni de Sitges:
1) Copia de la comunicació del contracte realitzada davant del Departament
d'lnterior de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri de !'Interior, abans de
l'inici de l'execució del contracte.
2) Copia de les comunicacions realitzades als vigilant de seguretat de
!'existencia de cameres de videovigilancia en determinadas dependencias
del Consorci així com la finalitat d'aquestes imatges, en un termini no superior
a deu dies naturals des de la formalització del contracte.
• El contractista:
1) Estara obligat a realitzar, sense cost addicional, els canvis d'horari en la
prestació del servei que no comportin un incremento reducció de les hores
totals previstes a la clausula segona del Plec de Prescripcions Tecniques.
2) Estara obligat a participar en la Comissió de Seguiment de Contractas de
Serveis per controlar la correcta execució del contracte i el compliment de les
obligacions de les condicions laborals deis treballadors adscrits a la dita
execució.
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3) En el cas d'haver obtingut puntuació en el criteri d'adjudicació núm. 2,
!'empresa haura de presentar, en el termini maxim de 4 mesas des de la
comunicació al Consorci de Patrimoni de Sitges de la formació a realitzar, el
calendari en que aquesta s'impartira en els termes que preveu la clausula
1.11 del PCAP.
4) Haura de justificar, durant el període d'execució del contracte i mitjant;:ant la
corresponent certificació, la realització per part deis vigilants deis plans de
formació i d'actualització o especialització, la realització deis quals sigui
establerta com a obligatoria reglamentariament o oferta en el criteri
d'adjudicació corresponent.
5) Els vigilants que realitzin els serveis armats hauran de disposar de !licencia
d'armes vigent.

2.2) Condicions especials d'execució
Les condicions especials d'execució del contracta seran les que tot seguit s'indiquen:
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•

El contractista haura de garantir a les persones treballadores adscritas a l'execució
del contracta, i durant tata la seva vigencia, com a mínim l'aplicació i manteniment
de les condicions laborals que estableixi el Conveni col-lectiu estatal d'empreses de
seguretat vigent. Per aquest motiu el contractista haura de remetre a l'organ de
contractació, quan aquest ho sol-liciti, una declaració on constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment.

•

L'empresa contractista ha de garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les
persones treballadores destinadas a l'execució del contracta. A efectes de
comprovació, el contractista haura de remetre a l'organ de contracta ció, quan aquest
ho sol-liciti, una declara ció en que constin les dades que permetin comprovar aquest
compliment.

•

L'empresa contractista ha de garantir el pagament en temps i forma deis salaris del
personal adscrit al contracta. A efectes de comprovació, el contractista haura de
remetre a l'organ de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració en que
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.

•

L'empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a
l'execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haura de remetre a l'organ de contractació, quan aquest ho sol-liciti, una
declaració en que constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.

•

L'empresa contractista, en tata la documentació, publicitat, imatge o materials
necessaris per a l'execució del contracta ha de fer un ús no sexista del llenguatge,
evitar qualsevol imatge discriminatoria de les dones o estereotips sexistas, i ha de
fomentar amb valors d'igualtat la presencia equilibrada, la diversitat i la
corresponsabilitat.

2.3) Modificació del contracte

El contracta podra modificar-se per raons d'interés públic en els supósits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP.
En aquest cas es preveu la modificació del contracta, tot justificant-ho en l'expedient,
d'acord amb les condicions, abast i límits següents:
Part fixa:

a) Es podran realitzar modificacions quan per necessitats organitzatives es
requereixi variar l'horari de la vigilancia en els edificis objecte del contracta i
comporti incrementar o reduir el nombre d'hores de prestació del servei de
vigilancias periódiques.
L'import a modificar es calculara multiplicant el nombre d'hores a reduir o ampliar,
pel preu/hora de prestació del servei de la vigilancia periódica. El preu/hora de
prestació del servei de la vigilancia periódica es calculara dividint el preu
d'adjudicació del contracta corresponent a la part fixa pel nombre d'hores de
prestació del servei previstos a la clausula segona, punt 1 del Plec de Prescripcions
Técniques.
b) Es podran realitzar modificacions quan per necessitats organitzatives es
requereixi altre tipología de servei especial (servei armat) per a les vigilancias
periódiques segons la clausula segona, punt 1 del Plec de Prescripcions
Técniques Particulars.
L'import a modificar es calculara multiplicant el nombre d'hores, pel preu hora del
servei de vigilancia especial. El preu hora de prestació del servei de vigilancia
especial es calculara prenent com a referencia el servei de vigilancia periódica i
el que estableixi el conveni col·lectiu aplicable per aquests tipus de serveis,
incloses les despases de formació i de S.S.
Els canvis d'horari en la prestació del servei, sempre i quan no comportin
incremento reducció d'hores, no es tramitaran com modificacions contractuals.
Part variable:

•

Es podran realitzar modificacions a l'alcta quan per necessitats organitzatives el
pressupost previst a la clausula 1.3 del PCAP sigui insuficient per atendre el
servei de vigilancias puntuals.
L'import a modificar es calculara multiplicant el nombre d'hores que es precisen, pel
preu hora del servei de la vigilancia puntual ofert per !'empresa contractista.
En el cas que s'hagi d'incrementar el preu/hora com a conseqüéncia d'un servei
especial (servei armat), el preu hora de prestació del servei es calculara prenent
com a referencia el servei de vigilancia puntual i el que estableixi el conveni
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col·lectiu aplicable per aquests tipus de serveis, incloses les despeses de
forrnació i de S.S.
Com a conseqüencia de !'anterior es podra incrementar el contracte fins un 20% del
pressupost maxim de licitació (part fixa + part variable) i reduir-lo fins un 20% d'acord
ambles previsions de la clausula 1.6 del present plec).

2.4) Regim de pagament.
El contractista presentara factures mensuals identiques per la part fixa, amb la
descripció del servei de vigilancia realitzat, el període de prestació efectuat i el seu
import (oferta biennal de la part fixa dividida en vint-i-quatre mesos) amb desglossament
de I'IVA, i el seu pagament es realitzara pel Consorci del Patrimoni de Sitges, en els
terrninis establerts en l'article 198.4 LCSP, sense pe~udici que se li pugui exigir la
presentació deis documents de cotització del personal destinat a l'execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
En el casque s'hagi ordenat algun servei de vigilancia puntual, es tara constar l'objecte,
el nombre d'hores i l'import (preu/hora ofertat pera la part variable) amb desglossament
de I'IVA, en la mateixa factura mensual corresponent.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures del Consorci de Patrimoni de
Sitges, que és l'órgan que té les competencies en materia de comptabilitat, i han
d'incloure la seva identificació.
Les societats anónimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d'entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrónica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electróniques d'acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tecnics detallats en la seu electrónica del Consorci del Patrimoni de Sitges
(www. museusdesitges. cat ).
En totes les factures electróniques la identificació deis centres gestors destinataris es
tara mitjan<;ant els codis DIR3 següents:

o
Oficina comptable:
Organ gestor:
Unitat tramitadora:

LA0006838 - lntervenció General - Registre de Factures
LA0006838
LA0006838

2.5) Revisió de preus
No s'admet la revisió de preus.

2.6) Penalitats
Cas que el Consorci del Patrimoni de Sitges opti per la no resolució del contracte,
s'imposaran al contractista, previa audiencia, les penalitats següents:
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• La no presentació de la cópia de la comunicació del contracte realitzada davant del
Departament d'lnterior de la Generalitat o del Ministerio del Interior, sen se justifica ció,
comportara una penalitat económica de 50,00 €, IVA exclós, per cada dia de retard
respecte la data d'inici de presta ció del servei, segons la clausula 2.1 del PCAP.
• La no presentació de la comunicació als vigilants de !'existencia de cameres de
videovigilancia en determinades dependencies del Consorci així com la finalitat
d'aquestes imatges, comportara una penalitat económica de 50,00 €, IVA exclós, per
cada dia de retard respecte la data d'inici de la presta ció del servei, segons la clausula
2.1 del PCAP.
• Pel compliment defectuós de la presta ció, per l'incompliment deis compromisos o de
les condicions especials d'execució i/o per l'incompliment parcial de l'execució de les
prestacions definides al contracte, s'imposaran penalitats fins al 10% del pressupost
del contracte, que haura de ser proporcional al grau d'incompliment, en els termes
següents:
Els incompliments es graduen en tres nivells: lleus, greus i molt greus.
•

per als incompliments considerats molt greus, una penalitat de 2.500,00 €.

•

per als incompliments considerats greus, una penalitat de 1.500,00 €

•

per als incompliments considerats lleus, una penalitat de 500,00 €.

• Per l'incompliment o compliment defectuós de les prestacions que han servit per
definir els criteris d'adjudicació i específicament pel no compliment de l'oferta
formativa, la penalitat sera de 1.000,00 €.

1

Constituiran incompliments molt greus, els següents:
a) Les faltes de respecte i consideració al personal del centre, visitants i als propis
companys, així com usar paraules malsonants i indecoroses, segons el que
s'estableix a la clausula segona, punt 6.3.5 del PPTP.
b) No donar compliment a la clausula segona, punt 6.1.4. del PPTP en el cas de
detectar-se comportaments estranys en algun deis vigilants de servei.
e) No garantir que davant de baixes, vacances o qualsevol altra incidencia de
personal, el servei estigui ates amb tota la dotació de vigilancia per torn
necessaria, a excepció que el descobert tingui la seva causa en un fet
imprevisible o inevitable per al contractista (malaltia o accident del treballador
assignat), el contractista informi immediatament de la situació a la CRA de la
Diputació de Barcelona (mínim una hora abans de produir-se la manca de
cobertura del servei) i ellloc de vigilancia quedi cobert en el termini maxim de les
dues (2) hores següents, segons el que s'estableix a la clausula segona, punt
6.2.6 del PPTP.
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d) No facilitar els mitjans tecnics, materials indispensables i uniformitat
reglamentaria al seu personal per a la realització del servei, així com no
assegurar-se que els vigilants prestin el servei vestint !'uniforme, portant visible
el distintiu del carrec, i portant els mitjans de defensa reglamentaris si s'escau,
segons el que s'estableix a la clausula segona, punts 8.31, 8.32, 10.1, 10.2 i 10.3
del PPTP.
e) Destinar a personal en el servei que no tingui la corresponent habilitació o
acreditació professional com a vigilants de seguretat, segons el que s'estableix
a la clausula segona, punt 6.1.9 del PPTP.
f) Destinar a personal en el servei que no tingui la formació específica per exercir
determinad es funcions, segons el que estableix la clausula segona, punt 11.4 del
PPTP.
g) No ter ús de l'aplicació web a la que fa referencia a la clausula segona, punt
6.2.2. i 6.3.16 del PPTP a través e la qual haura de mecanitzar els aspectes
indispensables del servei.
h) Fer ús de les armes, si no és en defensa propia o en els casos previstos en les
lleis o disposicions vigents, tal i com estableix a la clausula segona, punt 6.3.14
del PPT.
i) La imprudencia en el servei, si implica risc d'accident pel propi vigilant, pels seus
companys o pel personal de la corporació o visitant o perill d'avaria de les
instal·lacions, segons clausula segona, punt 6.3.3 del PPTP.
j) No donar compliment als requisits de la clausula segona, punts 6.1.8 del PPTP
quan per necessitats organitzatives i/o d'augment del risc el servei requereixi de
la utilització de serveis armats.
k) No assistir a la reunió inicial que organitzi el Consorci del Patrimoni de Sitges
segons el que s'estableix a la clausula segona, punt 6.1.1 del PPTP.

1) No donar compliment a l'obligació de col· laborar a les torces i cossos de seguretat
segons clausula segona, punt 6.3.1. del PPTP.
m) De manar remuneració pels seus serveis, segons el que s'estableix a la clausula
segona, punt 6.3.13 del PPTP.
n) No donar resposta als requeriments en materia preventiva establerts en la
clausula segona, punt6.1.7 del PPTP.
o) No garantir la disponibilitat de dades de la línia móbil de telefon smartphone,
segons clausula segona, punt 10.1 del PPTP.
p) Per incompliment d'alguna de les condicions especials d'execució previstas a
l'apartat 2.2 d'aquest PCAP.
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Constituiran incompliments greus, els següents:
a) Abandonar ellloc de treball o el servei sense causa justificada, segons clausula
segona, punt 6.3.2 del PPTP.
b) Dedicar-se a jocs i distraccions greus dintre de la seva jornada de treball, segons
clausula segona, punt 6.3.12 del PPTP.
e) No comunicar les novetats urgents en el serveis al Consorci del Patrimoni de
Sitges o al responsable de seguiment del contracta designat per aquest, segons
clausula segona, punt 6.3.15 del PPTP.
d) No atendre al públic amb correcció i diligencia, segons clausula segona, punt
6.3.6 del PPTP.
e) Excedir-se en les seves atribucions, segons clausula segona, punt 6.3.11 del
PPTP.
f) Mancances en el compliment de !'operativa establerta i les ordres de servei,
segons clausula segona, punt 6.3.4 del PPTP.
g) La voluntaria disminució de l'activitat habitual, la negligencia i desidia en el treball
que afectés al bon funcionament del servei de vigilancia, segons clausula
segona, punt 6.3.10 del PPTP.
h) Deteriorar les dependencias, equips i mobiliari que el Consorci posi a la
disposició del personal, a causa de mal ús per part del mateix, negligencia o falta
de control, segons clausula segona, punt 6.3.17 del PPTP.
i) No garantir la disposició, l'ús i el manteniment deis mitjans tecnics per a la
prestació del servei, segons clausula segona, punt 10.1, 10.2, 10.3 i 6.1.3. del
PPTP.
j) No assistir a la reunió trimestral de seguiment de l'execució del contracta de
vigilancia i/o a les reunions de la Comissió de seguiment que s'escaiguin, segons
clausula segona, punt 6.2.1 del PPTP.
k) No comunicar amb una antelació de 7 dies habils el seu canvi o substitució del
coordinador, segons clausula segona, punt 6.1.5 del PPTP.

1) No presentar en un termini maxim de 7 dies habils a comptar des de la signatura
del contracta la documentació requerida en la clausula segona, punt 6.1.2. del
PPTP.
m) No presentar al Consorci del Patrimoni de Sitges !'informe de les dades
obtingudes de les verificacions del servei en la reunió trimestral de seguiment del
contracta on s'especifiquin les anomalies detectadas en les inspeccions i les
incidencias més rellevants que puguin ser d'interes per garantir la seguretat,
segons clausula segona, punt 6.2.1 del PPTP.
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n) No portar a terme un mínim de cinc inspeccions mensuals pera cada recinte i
edifici, segons clausula segona, punt 6.2.2 del PPTP.
o) No realitzar un programa inicial de formació per a tots aquells vigilants que
s'incorporin de nou en el servei, centrat en el coneixement general de l'ambit
d'actuació, segons clausula segona, punt 6.2.5 del PPTP.
p) No justificar durant el període d'execució del contracta i mitjan~nt la
corresponent certificació, la realització per part deis vigilants de seguretat deis
cursos de forma ció permanent de 20 hores de durada, coma mínim, la realització
deis quals és obligatoria segons l'article 57 del Reglament de seguretat privada,
segons clausula segona, punt 11.3 del PPTP.
q) No realitzar la formació corresponent en el casque el Consorci del Patrimoni de
Sitges detecti mancances en la utilització del catala per part d'algun prevista la
clausula segona, punt 11.5 del PPTP.
r) No substituir a alguna persona del servei en el supósit que el seu comportament
no sigui el correcta, sempre i quan el Consorci de Patrimoni de Sitges ho demani
justificadament, en el termini maxim de 72 hores, i/o designar pel servei a un/a
vigilant queja s'hagi demanat de substituir-lo/la, segons clausula segona, punt
13 del PPTP.
s) No garantir les retribucions corresponents a tots aquells vigilants de seguretat
que desenvolupin una activitat i/o categoria subjecta a un plus segons el conveni
col·lectiu aplicable, segons clausula segona, punt 12 del PPTP.
t) No atendre les contingencias relacionadas amb el servei segons clausula segona,
punt 6.2.3. del PPTP.
u) No assistir qualsevol de les accions formativas que organitzi s'organitzin per part
del Consorci del Patrimoni de Sitges segons clausula segona punts 6.2.4, 6.1.1 O
del PPTP.
v) No donar resposta i conformitat a les peticions de serveis extraordinaris en un
termini de 24 hores, segons clausula segona, punt 6.1.6 del PPTP.
w) Qualsevol mancan~ respecte a la clausula segona, punt 9 del PPTP en relació
als principis d'actuació deis vigilants de seguretat.
1

Constituiran incompliments lleus, els següents:
a) La manca d'higiene i neteja personal i de la correcció en el vestuari del personal
de servei, segons clausula segona, punt 6.3.7 del PPTP.
b) No presentar al Consorci del Patrimoni de Sitges a tots els vigilants de nova
incorporació al servei, segons clausula segona, punt 6.2.2 del PPTP.
e) Qualsevol mancan~ respecte a la clausula segona, punt 8 del PPTP en relació
a la forma de prestar el servei per part deis vigilants de seguretat.
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Les penalitats imposades es descomptaran en el moment de realitzar el pagament
mensual del servei o, en el seu cas, de la garantía definitiva.

2. 7) Causes de resol u ció
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211
concordants de la LCSP, les següents:
• El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar
amb I'Administració Pública estipuladas a l'article 71 LCSP o en els presents plecs
durant l'execució del contracte, quan a criteri del Consorci de Patrimoni de Sitges
puguin derivar-se pe~udicis pera !'interés públic.
• El fet d'haver-se incoat 3 expedients per incompliments molt greus, recollits en la
clausula 2.6 del PCAP.
• El fet d'haver-se incoat 6 expedients incompliments greus, recollits en la clausula 2.6
del PCAP.
• El fet d'haver-se incoat 9 expedients per incompliments lleus, recollits en la clausula
2.6 del PCAP.
• El fet d'haver transcorregut 2 mesos i no hagi presentat la cópia de la comunicació
del contracta realitzada davant del Departament d'lnterior de la Generalitat o del
Ministerio del Interior, sense justificació.
• Per 3 incompliments de les condicions especials d'execució del contracta previstas a
la clausula 2.2 del present plec.
• L'incompliment de l'obligació del contractista del deure de confidencialitat respecte
de les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb
l'objecte del contracta.
• L'incompliment de l'obligació del contractista de disposar d'una polissa
d'asseguran98 de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000 euros.
• Les causes específiques de resolució del contracta respecte de la protecció de dad es
de caracter personal recollides a la clausula 2.19 del PCAP.
• L'incompliment de l'adscripció deis mitjans personals o materials a l'execució del
contra cte. segons la clausula 1.1 O del PCAP.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracta
No s'estableix termini especial de recepció i regira el termini general d'un (1) mes a
comptar dellliurament o la realització de l'objecte del contracta, recepció que s'haura de
formalitzar mitjan98nt el document acreditatiu corresponent.
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2.9) Termini de garantia del contracta
Excepcionalment, no es fixa termini de garantía del contracte, ateses les característiques
i la naturalesa de la present contractació, d'acord amb la justificació que consta en
l'expedient.

2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per !'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tecniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i previa
autorització de I'Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 214
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competencia en el mercat.
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una altera ció
substancial de les característiques de !'empresa contractista si aquestes constitueixen
un element essencial del contracta.

2.11) Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.

2.12) Confidencialitat de la informació
La declara ció de confidencialitat deis licitadors ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitadas que considerin confidencials. No s'admeten
declaracions generiques o no justificadas del caracter confidencial.
No tenen en cap cas caracter confidenciall'oferta económica de !'empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració analoga.
En el cas de manca d'indicació, s'entendra que la documentació facilitada no té caracter
confidencial.
D'acord amb l'art 133.2 de la LCSP, el contractista haura de respectar el caracter
confidencial de la informació a la qual tingui accés a causa de l'execució del contracte.
El de ure de confidencialitat tindra una vigencia de 5 anys a comptar del coneixement de
la informació de referencia.
De conformitat amb l'art. 133.1 de la LCSP, l'órgan de contracta ció no podra divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.

2.13) Regim jurídic de la contractació
El regim jurídic del contracta es troba constitu'it pel present Plec de Clausules
Administrativas Particulars, pel Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, per la Llei
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9/2017, de 8 de novembre, de Contractas del Sector Públic, mitjan98nt la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyolles Directivas del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en materia
de contractació pública, pel Plec de Clausules Administrativas Generals de la Diputació
de Barcelona publicat en el BOPB de 30 de desembre de 2013 en alió que no contradigui
la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.

2.14) Notificacions
Les notificacions derivadas de l'expedient de contractació s'efectuaran per mitjans
electrónics.
S'efectuaran mitjan98nt un sistema que garanteix la posada a disposició i l'accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electróniques e-NOTUM del Consorci de
I'Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviara un correu electrónic a l'adre98 electrónica que a tal efecte s'indiqui,
en el qual s'informara del dipósit de la notificació. També es podra enviar un SMS, en
cas que s'hagi facilitat un número de telefon móbil.
L'accés a les notificacions electróniques sera efectuat pel representant legal o les
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pagina web de la seu electrónica
https://seuelectronica .d iba. cat/serveis-de-la-seu/notificacions/
Les notificacions electróniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut deu (10) dies naturals sense
que s'hagi accedit al se u contingut.
L'ús de mitjans electrónics en aquest procediment seguira les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.

2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en materia
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de
dades personals, i en materia ambiental.

2.16) Assegurances
El contractista s'obliga a disposar d'una pólissa d'asseguran98 de responsabilitat civil
per un import de mínim 300.000,00 euros.
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2.17) Lloc de prestació/lliurament objecte del contracte
El lloc fixat per a la presta ció del servei objecte del contracte és el municipi de Sitges.
En el cas de les vigilancias periodiques (part fixa) es realitzaran en el conjunt format pel
Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel i l'edifici Can Recamara (C/Fonollar, s/n), i en
el cas de vigilancias puntuals (part variable del contracte) es podran realitzar en els
edificis esmentats, així com en el Museu Romantic-Can Llopis (C/Sant Gaudenci, núm.
1); en el Palau Maricel (C/Fonollar, s/n), a la Fundació Stampfli (Pia~ de I'Ajuntament,
s/n) i a Can Fal~ (Passeig de la Ribera).

2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, ambles funcions previstes a l'article 62 LCSP, a
la persona que exerceixi la Direcció-Geréncia del Consorci del Patrimoni de Sitges,
d'acord amb el que disposen els seus Estatuts.
El responsable del contracte no podra, en cap cas, ni per compte propi ni d'altri,
intervenir en aquest procés de contracta ció com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastara les persones jurídiques en quin
capital aquell o el seu cónjuge, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representa ció legal ostentin una participa ció en el seu capital superior al 10% i/o en
siguin administradors.

2.19) Protecció de dades de canicter personal
D'acord amb l'art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d'aquestes dades, s'informa a la contractista i al seu personal:
Responsable del
tractament

Finalitat del
tractament
Temps de
conserva ció

C!Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
08870 Sitges
Tel 93.894.03.64
Fax. 93.894.8529
msitges@diba.cat
NIF P5800036E

Consorci del Patrimoni de Sitges
Edifici Miramar
Davallada, 12 (3a planta)
08870 Sitges
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats
amb la protecció de dades: deleaatprotecdades@diba.cat
Gestió i tramita ció els contractas del sector públic deis organs i
unitats administrativas del Consorci del Patrimoni de Sitges
organ de gestió de la Diputació de Barcelona.
Les dades seran conservadas durant el temps previst a la
normativa de procediment administratiu, de contracta ció pública
i d'arxiu historie.

Legitimació del
tractament

Destinataris de
cessions o
transferimcies
Drets de les
persones
interessades

Compliment d'obligacions contractuals.
Les dades personals sol·licitades als plecs són d'obligat
lliurament per tal de garantir la correcta identificació i
acompliment del perfil professionals de l'equip professional que
prestara el servei i que hi accedira a les instal·lacions i sistemes
corporatius.
Així mateix, les imatges deis treballadors de !'empresa
contractista durant l'execució del contracte seran tractades per
al control de les obligacions de seguretat de les de pendencies i
edificis del Consorci.
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es
permetra l'accés a les instal·lacions.
No s'han previst cessions més enlla de les previstes per la llei.
No s'ha previst cap transferencia internacional de dades de les
dades subministrades.
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu
tractament a través de les Oficines d'Atenció Ciutadana de
I'Ajuntament de Sitges que es poden consultar a
http://www.sitges.caUhtml/sitges tema a tema/serveis a la e
iutadania/index.html
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindra dret a presentar una reclamació
davant d'una autoritat de control, en particular en I'Estat membre
en qué tingui la seva residencia habitual, lloc de treball o lloc de
la suposada infracció, si considera que el tractament de dades
personals que el concerneixen infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya I'APDCAT l'autoritat de referencia
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets i obligacions/reclamar i denu
nciar/

Ates que la realització deis treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el
tractament de dades de caracter personal, de persones identificades o identificables,
per part de l'adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en
relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre
protecció de dades.

Objecte de l'encarrec del tractament
Mitjanc;ant aquestes clausules s'habilita la contractista, encarregada del tractament, per
tractar per compte de la Diputació de Barcelona, responsable del tractament, les dades
de caracter personal necessaries per prestar el servei de Servei de vigilancia, protecció
i control d'accés deis museus del Consorci de Patrimoni de Sitges

El tractament consistira en:
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La captació i control d'imatges pel sistema de videovigilancia, el control de les persones
que accedeixen a les instal-lacions, així com, en cas necessari, la posterior comunica ció
als cossos de seguretat.
Concreció deis tractaments a realitzar:

Acarament
Conserva ció
Consulta
Comunica ció
Comunica ció per transmissió
Destrucció
Difusió
Extracció
Altres: ................. .

X

o
X
X

o
o
o

X

o

o
o
X

o
X
X
X

o

lnterconnexió
Limita ció
Modifica ció
Organització
Recollida
Registre
Supressió
Utilització

ldentificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivadas del compliment de l'objecte d'aquest encarrec,
la Diputació de Barcelona, responsable del tractament, posa a disposició de la
contractista, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:
•
•

lmatges captades a través del sistema de videovigilancia.
Dades identificatives basiques de les persones que accedeixin a través de
control d'accés: nom complert, DNI

Durada
Aquest acord té la durada establerta al punt 1.5 deis presents Plecs
Una vegada finalitzat aquest contracta, l'encarregat del tractament ha de suprimir
qualsevol dada o copia (en qualsevol format) que estigui en el seu poder.
Obligacions de l'encarregat del tractament
L'encarregat del tractament i tot el seu personal s'obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli pera la seva
inclusió, només pera la finalitat objecte d'aquest encarrec. En cap cas pot utilitzar
les dades pera finalitats pro pies.
b) Tractar les dades d'acord amb les instruccions del responsable del tractament.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix
el RGPD o qualsevol altra disposició en materia de protecció de dades de la Unió
o deis estats membres, l'encarregat n'ha d'informar immediatament el
responsable.
e) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització
expressa del responsable del tractament, en els supósits legalment admissibles.
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L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest
cas, el responsable ha d'identificar, previament i per escrit, l'entitat a la qual s'han
de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que
cal aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o deis estats membres
que li sigui aplicable, ha d'informar el responsable d'aquesta exigencia legal de
manera previa, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interes
públic.
d) Subcontractació
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest
contracta que comportin el tractament de dades personals, tret deis serveis
auxiliars necessaris per al normal funcionament deis serveis de l'encarregat,
sempre que aquests no suposin una Transferencia Internacional de dades.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caracter personal a les
quals hagi tingut accés en virtut d'aquest encarrec, fins i tot després que en
finalitzi l'objecte.
f)

Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment segons s'estipula al punt 5.1.2 deis PPT.

g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h) Garantir la formació necessaria en materia de protecció de dades personals de
les persones autoritzades per tractar dades personals.
i)

Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici deis drets
següents:
1.
2.
3.
4.

Accés, rectificació, supressió i oposició
Limitació del tractament
Portabilitat de dades
A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa
l'elaboració de perfils)

Quan les persones afectadas exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió
i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de
decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregat del tractament,
aquest ho ha de comunicar per correu electrónic a l'adrec;a
delegatprotecdades@diba.cat. La comunicació s'ha de ter de forma immediata i
en cap cas més enlla de l'endema del dia laborable en que s'ha rebut la
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sol· licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants
per resoldre la sol· licitud.

j)

Dret d'informació/ informació i consentiment
L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i
el format en que es facilitara la informa ció s'ha de consensuar amb el responsable,
abans d'iniciar la recollida de les dades.

k) Notifica ció de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d'informar el responsable del tractament, sense
dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini maxim de 72 hores i a través
de delegatprotecdades@diba.cat, de les violacions de la seguretat de les dades
personals al seu carrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la
informa ció rellevant per documentar i comunicar la incidencia.
La notificació no és necessaria quan sigui improbable que aquesta violació de la
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se'n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de
dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt
de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüencies de la violació de la seguretat de
les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultaniament, i en la mesura en que no
ho sigui, la informació s'ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

1)

Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les avaluacions
d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

m) Donar suport al responsable del tractament a l'hora de fer les consultes previes
a l'autoritat de control, quan escaigui.
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessaria per demostrar
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les
inspeccions que efectu"in el responsable o un altre auditor autoritzat per el l.
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o) Adoptar totes aquelles mesures i mecanismes pera:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliéncia permanents
deis sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma rapida, en
cas d'incident físic o técnic.
e) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, !'eficacia de les mesures
técniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del
tractament.
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certifica ció són elements que
serveixen pera demostrar el compliment deis requisits indicats anteriorment. Cal
facilitar la informació sobre aquestes certificacions.
p) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades
de contacte al responsable.
q) Des tí de les dad es
Les dades de les imatges de videovigilancia s'hauran de destruir en un termini
maxim d'un mes des de la seva captació, excepte si s'han d'utilitzar per a la
denúncia d'un fet susceptible de ser considerat delictiu, en que es bloquejaran i es
tindran a disposició deis cossos de seguretat, fiscalia i jutges.
Les dades del control d'accés s'hauran de destruir de manera periódica seguint
les instruccions incloses als PPT.
Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destru"ides,
l'encarregat n'ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al
responsable del tractament.
No obstant aixó, l'encarregat pot conservar-ne una copia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució
de la prestació.

Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clausula 2 d'aquest
document.
b) En el cas que pertoqui, fer una avaluació de !'impacte en la protecció de dades
personals de les operacions de tractament que ha d'efectuar l'encarregat.

e) Fer les consultes prévies que correspongui, tan sois en el casque pertoqui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perqué l'encarregat compleixi el RGPD.
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e) Supervisar el tractament, inclosa l'execució d'inspeccions i auditories.

lncompliments i responsabilitats
L'incompliment del que s'estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que
l'entitat o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als
efectes d'aplicar el regim sancionador i de responsabilitats prevista la normativa
de protecció de dades

3) DADES ESPECÍFIQUES
3.a) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES DE SERVEIS
3.a.1) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s'ha determinat, d'acord amb la justificació que consta en
l'expedient, basant-se en preus referits a components de la prestació i a unitat
d'execució o de temps.

3.a.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del
contracte
El Consorci del Patrimoni de Sitges realitzara les comprovacions sobre la qualitat de
l'objecte del contracte d'acord amb les previsions de la clausula segona del Plec de
prescripcions tecniques.

3.a.3) Facultat del Consorci del Patrimoni de Sitges sobre manteniment
d'estandards de qualitat en la presta ció del servei
El contractista haura de manten ir els estandards de qualitat i les prestacions equivalents
als criteris económics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el
personal que adscrigui a la presta ció del servei haura d'observar els nivells mínims de
comportament i les regles de decórum adients a la prestació contractada. Quan alguna
de les persones no observi aquests nivells i regles, el Consorci del Patrimoni de Sitges
informara el contractista, que haura de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haura de disposar de personal suplent amb la formació i !'experiencia
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte
en supósits de vacances, absencies i/o malalties.

3.a.4) Planificació preventiva en cas de concurrencia empresarial
Com que l'execució del contracte suposa la intervenció de mitjans personals o tecnics
del contractista a les de pendencies del Consorci del Patrimoni de Sitges, i en funció del
risc que comporta, el contractista, en un termini maxim de de u (1 O) dies naturals a
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comptar de l'endema de la formalització del contracta i amb caracter preví a l'inici deis
treballs, restara obligat a elaborar i trametre al Consorci del Patrimoni de Sitges promotor
la planifica ció preventiva duta a terme, basant-se en la informa ció facilitada per Consorci
del Patrimoni de Sitges.
La dita planificació implementara les previsions contingudes en la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relativas a l'avaluació deis
riscos detectats i les mesures especifiques a adoptar per eliminar o red uir i controlar els
riscos esmentats. Aixi mateix, el contractista haura d'acreditar, en el termini assenyalat
en el paragraf anterior, el compliment del deure d'informació i formació als treballadors
implicats en els treballs d'execució esmentats en relació amb la planificació preventiva
efectuada amb motiu de la concurrencia empresarial.
Per tal de garantir durant l'execució del contracta l'aplicació coherent i responsable deis
principis d'acció preventiva i deis métodes de treball, aixi com el control de la interacció
de les diferents activitats desenvolupades a les dependencias del Consorci del Patrimoni
de Sitges i l'adequació entre els riscos existents i les mesures aplicadas, s'estableixen
els mitjans de coordinació següents:
• L'intercanvi d'informació i de comunicacions entre el Consorci del Patrimoni de Sitges
i el contractista.
• La realització de reunions periódiques entre el Consorci del Patrimoni de Sitges i el
contractista.
• Les reunions conjuntes deis comités de seguretat i salut del Consorci del Patrimoni
de Sitges i del contractista o, en el seu detecte, amb els delegats de prevenció.
• La impartició d'instruccions i de protocols funcionals concrets.
• L'establiment conjunt de mesures especifiques de prevenció deis riscos existents al
centre de treball que puguin afectar els treballadors del Consorci del Patrimoni de
Sitges i del contractista o de procediments o protocols d'actuació.
• La presencia al centre de treball deis recursos preventius del Consorci del Patrimoni
de Sitges i del contractista.
• La designació d'una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats
preventivas.
A efectes del que disposa l'article 211.f del LCSP s'estableix com a condició essencial
del contracta, el seu incompliment pot considerar-se causa de resolució del contracta.

3.a.5) lnformació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball

Als efectes previstos en l'article 130 del LCSP, es fa constar que Seguridad Profesional
Mediterranea, SA, és l'actual contractista del Servei de Vigilancia, Seguretat, Protecció
i Control d'accés deis museus del Consorci de Patrimoni de Sitges, i que les condicions
deis contractas laborals deis treballadors afectats són, de conformitat amb la informa ció
facilitada per Seguridad Profesional Mediterranea, SA, les que es relacionen tot seguit:
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SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA
Conveni ool-lectiu estatal de les empreses de seguretat (codi oonveni
99004615011982)
Núm
Complements/
ordre Categoria
Hores
PI usos
professional Antiguitat Contracte
mensuals
mensuals
1
Vigilant de
14/08/16
100
162
Seguretat
2
Vigilant de
16/08/17
402
162
Seguretat

3.a.6) Propietat deis treballs
No és procedent.

Sitges, 18 de juliol de 2018
La Directora-gerent

lfl'"'\~\fOVV'\L~
Vinyet Panyella i Balcells

La Secretaria delegada que subscriu, informa favorablement el present Plec de
Clausules Administratives Particulars, el que es fa constar als efectes del que disposa
la Disposició addicional tercera, apartat 8, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LSCP).

Sitges, 18 de juliol de 2018
La secretaria delegada

[__
Denia Lázaro Ardila
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Mu .. u Cau f~rrat
Musc11 Marit:el
Mu~t"u ltunUuatic
Palan Maricel

e/ Davallada,l2,3'planta
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Tel.:93 894 03 M
Fax:93 8948529

Aprovat per Acord núm . .. 6..~
Ei/ía Secretan/a delegaUda

L -Denia Lázaro Ardila
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ANNEX 1

Al Plec de Clausules administrativas particulars de la contracta ció consistent en el Servei
pera la vigilancia, la protecció i control d'accés deis museus del Consorci del Patrimoni
de Sitges
Expedient núm.: 2018/03

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
PERAL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA NACIONAL

El Sr./La Sra ........... amb NIF núm ........... ,en nom propi 1en representació de !'empresa
.......... , en qualitat de .......... , i segons escriptura pública autoritzada davant de notari
.......... ,en data .......... i amb número de protocol .......... lo document .......... , CIF núm .
.......... , domiciliada a .......... carrer .......... , núm ........... , (persona de contacte .......... ,
adrec;a de correu electrónic: .........., telefon núm. .......... i fax núm. .......... ), opta a la
contractació relativa a (consigneu l'objecte del contracte)
DECLARA
RESPONSABLEMENT:

•

Que el perfil d'empresa és el següent:
Ti pus
d'empresa
Microempresa

Petita empresa

Mitjana
empresa

Gran empresa
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Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 1O treballadors, amb un vol um de
negocis anual o balan<; general anual no
superior als 2 milions d'euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balan<; general anual no
superior als 1O milions d'euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions
d'euros o balan<; general anual no superior als
43 milions d'euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d'euros o
balan<; general anual superior als 43 milions
d'euros.

•

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d'edat, disposa de les certiticacions legalment establertes i vigents per a
acreditar que totes les persones que s'adscriguin a la realització de les dites activitats
no han estat condemnades per sentencia terma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexuals.

•

Que compleix tots els deures que en materia preventiva estableix la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa deis recursos humans
i tecnics necessaris per a ter tront a les obligacions que puguin derivar-se del Reial

decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, en materia de coordinació d'activitats empresarials.
•

Que, en casque es tracti d'empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció deis jutjats
i tribunals espanyols.

•

Que la plantilla de !'empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s'ha adoptat alguna de les mesures
alternativas previstas en la legislació vigent.

DSÍ
•

D NO obligat per normativa

DNO

Que autoritza la Diputa ció de Barcelona perqué pugui obten ir directament, davant de
les administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les
obligacions tributarias.

D SÍ
•

DNO

Que reuneix algun/s deis criteris de desempat previstos en el PCAP.

D SÍ
•

D NO obligat per normativa

Que !'empresa disposa d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.

D SÍ
•

DNO

DNO

Respecte a l'impost sobre el valor afegit (IVA), !'empresa:
D Esta subjecta a I'IVA.
D Esta no subjecta o exempta de I'IVA i són vigents les circumstancies
que donaren lloc a la no subjecció o l'exempció.

•

Respecte a l'impost d'activitats económiques (IAE), !'empresa:
D Esta subjecta a I'IAE.
D Esta no subjecta o exempta de I'IAE i són vigents les circumstancies
que donaren lloc a la no subjecció o a l'exempció.

•

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

*Camps obligatoris.
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DNI*

Correu electrónic
professional*

Móbil
professional

Si l'adreya electrónica o el número de teléfon móbil facilitats a l'efecte d'avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s'haura de comunicar
la dita circumstancia, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de fer la
modificació corresponent o revocar l'autorització de notificació electrónica.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza pera rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivadas d'aquesta contracta ció, per tal que la Diputa ció de Barcelona pugui facilitarles al servei e-Notum a aquests afectes.
• Que, en el cas que formulin ofertes empresas vinculadas, el grup empresarial a qué
pertanyen es( ......... indiqueu les empreses que el componen ..... ).
Signatura electrónica

Mu!"~u f.nu F'-·"a.1
Mu~u \l.trice,
Mutit~u Hnmitulft'

l'•lau :\larkt•l
c/Oavallada,l2.:'>"planta

f:difici Miramar
tl81\70Sitge><
Td.:'J:I !191 0:164
FH<: 9~ B'H 115 29
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ANNEX2

Al Plec de Clausules administrativas particulars de la contracta ció consistent en el Servei
pera la vigilancia, la protecció i control d'accés deis museus del Consorci del Patrimoni
de Sitges
Expedient núm.: 2018/03

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automatica

"El Sr./La Sra ........... amb NIF núm ........... , en nom propi 1 en representació de
!'empresa .......... , CIF núm ........... , domiciliada a .......... , CP .......... , carrer .......... ,núm .
.......... , adrecta electrónica: .......... assabentaUda de les condicions exigides per optar a
la contractació relativa al Servei per a la vigilancia, la protecció i control d'accés deis
museus del Consorci del Patrimoni de Sitges, es compromet a portar-la a terme amb
subjecció als plecs de prescripcions técniques particulars i de clausules administrativas
particulars, que accepta íntegrament:

• Proposició económica (criteri d'adjudicació 1):

-

-

Per la part fixa la quantitat biennal següent:
OFERTA DEL LICITADOR
lmport IVA
Total preu
Preu ofert
(21%)
oferta (IVA
(IVA exclós)
inclós)

Servei

Preu maxim
(IVA exclós)

Vigilancia
periódica

317.654,56 €
biennals (2 anys)

Perla part variable les quantitats següents::
OFERTA DEL LICITADOR
Servei

Vigilancias
puntuals
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Preu unitari
maxim
(IVA exclós)

Número
hores
previstas
biennals

18,50 €/hora

200 hores

Preu unitari ofert
(IVA exclós)

lmport IVA
(21%)

Total preu
unitari ofert
(IVA inclós)

• Oferta formativa per cadascun deis treballadors destinats a l'execució del
contracta (Criteri d'adjudicació 2).
Quant oferta formativa per a cadascun deis treballadors destinats a l'execució del
contracte, ofereix
hora/hores biennals a disposició del Consorci del
Patrimoni de Sitges en els ambits formatius i condicions que consten en el criteri
d'adjudicació 2.
(Si no oferiu cap xifra obtindreu O punts).

• Oferta de mesures destinadas a protegir la salut del personal que s'adscriura a
l'execució del contracta (criteri d'adjudicació 3):

-

Disposa d'algun deis certificats detallats en la clausula 1.11 del PCAP o un certificat
equivalent
En cas de marcar aquesta opció, s'haura de presentar el certificat.

-

Compleix els requisits exigits pera l'obtenció d'algun deis certificats previstos en la
clausula 1.11 del PCAP,
Indicar el certificat .......... ..
Indicar les mesures aplicades a la seva empresa que acrediten els requisits
del certificat .............. ..

-

Presenta una proposta equivalent de RSE que es compromet a aplicar en el marc
de l'execució del contracte
Adjuntar la pro posta amb indica ció de les mesures que es compromet aplicar

-

Cap deis anteriors
*L'empresa haura d'esco/lir una de les anteriors opcions. Si no marca cap opció, no presenta
la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són equivalents als
certificats esmentats obtindra O punts.

• Oferta d'un sistema de gestió de Riscos de la informació (SGSI) (criteri
d'adjudicació 4).
-

Disposa de certificat en vigor ISO/lEC 27001:2017 o certificat equivalent
En el cas de marcar aquesta opció, s'haura de presentar el certificat

-

Presenta una proposta equivalent de SGSI que es compromet a aplicar en el marc
de l'execució del contracte
Adjuntar la proposta amb indicació de les mesures que es compromet aplicar
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Cap deis anteriors
*L 'empresa haura d'escollir una de les anteriors opcions. Sí no marca cap opció, no presenta
la documentació acreditativa requerida o les mesures detallades no són equivalents al
certificat esmentat obtindra Opunts.
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