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BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.

CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS D’ANÀLISI FISCAL INTEGRAL
D’IMPOSICIÓ DIRECTE I INDIRECTE PER A DETERMINADES ACTIVITATS
QUE ESTAN PREVISTES INCORPORAR A LA GESTIÓ DE BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
NÚM. EXPEDIENT 2019ADM196CA

2019ADM196CA (VM)

Barcelona,

REUNITS
D’una part el Sr. Gabriel López Lardies, major d’edat, amb NIF 18.161.105-Y i
amb domicili a efectes d’aquest contracte al carrer Calabria, 66, 08015,
Barcelona, Espanya.
I de l’altra la Sra. Maria Teresa Vilardebo Abella, major d’edat, amb NIF
35.110.327-E, i amb domicili a efectes d’aquest contracte al Paseo de la
Castellana, núm 259, Bloque C, 28046, Madrid, Espanya.

INTERVENEN
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil "BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, S.A." (en endavant BSM), domiciliada a Barcelona
(Espanya), carrer Calabria, 66, 08015, C.I.F. A-08765919, inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona al volum 34702, full núm. B-108.458, inscripció 82a. El
Sr. Gabriel López Lardies actua en la seva condició d’apoderat de la
Companyia, segons escriptura de nomenament i consolidació d’acceptació de
càrrec autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Joan Carles Farres Ustrell el dia 5
de maig de 2018, amb el núm. 970 del seu protocol.
El segon en nom i representació de “KPMG ABOGADOS, S.L.P.”, (en endavant
l’adjudicatari) domiciliada a Madrid, al Paseo de la Castellana, núm 259, Bloque
C, 28046, CIF núm. B-78503778, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al
volum 4425, foli 134, secció 8, full número M-73363. La Sra. Maria Teresa
Vilardebo Abella actua en la seva condició d’apoderada de la companyia,
d’acord amb les facultats que resulten de l’escriptura de poders autoritzada pel
Notari de Madrid Sr. Antonio Luis Reina Gutierrez, de data 16 de març de 2.012,
amb el núm. 1367 del seu protocol.

EXPOSEN

I.- BSM, és una societat constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 6 de
març de 2003, pel Notari de Barcelona Sr. Enrique Hernández Gajate, i es regeix
per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Règim Local, els
seus Reglaments, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació.
II.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en compliment del mandat
rebut, ha convocat un procediment obert per l’adjudicació Contracte relatiu als
serveis d’anàlisi fiscal integral d’imposició directe i indirecte per a
determinades activitats que estan previstes incorporar a la gestió de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., publicant-se el corresponent anunci de
licitació al Perfil del Contractant en data 30 de setembre de 2019.
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III.- L’òrgan de Contractació de BSM competent per la quantia, per Resolució de
data 6 de novembre de 2019, ha resolt adjudicar el contracte esmentat en
l’expositiu II, a KPMG ABOGADOS, S.L.P.
IV.- L’Adjudicatari ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BSM la seva
capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a
l'atorgament del present Contracte, i ha constituït la fiança definitiva exigida en
les bases del present procediment, que ha quedat a disposició de BSM, als
efectes previstos en aquest Contracte.
V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte relatiu als serveis
d’anàlisi fiscal integral d’imposició directe i indirecte per a determinades activitats
que estan previstes incorporar a la gestió de Barcelona de Serveis Municipals,
S.A., i que queda subjecte a les següents:
CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.1.- L’objecte del Contracte és regular les condicions relatives als Serveis
d’anàlisi fiscal integral d’imposició directe i indirecte per a les determinades
activitats que estan previstes incorporar a la gestió de Barcelona de Serveis
Municipals, S.A.
L’objecte d’aquest contracte és la redacció d’un informe on s’analitzin les
actuacions i les activitats que es duran a terme al Port Olímpic de Barcelona des
d’un punt de vista fiscal integral i les repercussions que tindrà en el global de
BSM, així com el servei d’assessorament durant els mesos que duri el contracte.
L’objecte del contracte comporta el compliment de tota la normativa tècnica
vigent, així com tota aquella que resulti d’aplicació per les característiques de les
instal·lacions descrites en el plec tècnic.
Formen part de l’objecte del contracte de la present licitació els desplaçaments,
la mà d’obra i tot el material necessari per la prestació del servei.
L’abast de les condicions tècniques del present contracte s’estableix al Plec de
Prescripcions Tècniques, les quals seran d’obligat compliment per l’adjudicatari.
En tot cas, les prestacions derivades del contracte es realitzaran d’acord amb les
instruccions i supervisió que als efectes realitzi Barcelona de Serveis Municipals,
S.A.
1.2.- El present contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació
que s’annexa:



El Plec de clàusules particulars, com annex núm. 1.
Plec Tècnic, com annex núm. 2
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L’oferta tècnica presentada per l’adjudicatari, que s’acompanya com
annex núm. 3
L’oferta econòmica presentada per l’adjudicatari, que s’acompanya com
annex núm. 4.
Declaració responsable sol·licitant la retenció de preu en factura mentre
es lliuri la garantia definitiva mitjançant assegurança de caució, com
annex núm. 5.
Pòlissa de Responsabilitat Civil, com annex núm. 6.

De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte
d’aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent
tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents
contractuals, serà d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents
annexos per l’ordre de llur numeració.

2.- PREU
2.1.- El preu total de contracte s’estableix en TRENTA-QUATRE MIL EUROS
(34.000.-€), abans d’IVA.
2.2.- En el preu del contracte s’entendran incloses, totes les quantitats
necessàries i, en concret, les que es relacionen a continuació, essent de
caràcter merament enunciatiu, però no limitat:

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social.
- Assegurances de tota mena.
- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el
Valor Afegit.

- La mà d’obra, maquinària i tot el material necessari.
- Els desplaçaments o el transport necessaris per la prestació del servei:
-

combustibles, vehicles i despeses generades per aquest per raó de
l’execució del contracte.
Dietes i manutenció.
Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs
nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
Formació del personal
Homologacions, certificacions, autoritzacions necessàries per l'execució del
contracte, excepte les especificades en el Plec de Prescripcions Tècniques, si
és el cas.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

Per tot això, el pressupost indicat comprèn la totalitat dels treballs contemplats
durant el termini d’execució previst, prestat pels equips complets i es consideren
inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos, exceptuant l’IVA.
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2.3.- En el supòsit que s’augmentessin les prestacions objecte d’aquest
Contracte, d’acord amb allò que s’hi preveu, aquest augment es valorarà d’acord
amb els preus que regeixen el present Contracte
2.4..- En el present contracte no s’estableix revisió de preus.

3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
3.1.- Facturació:
L’adjudicatària emetrà dues factures, una primera per import corresponent al
70% del preu del contracte amb el lliurament de les primeres conclusions, i una
altra factura per import del 30% restant del preu del contracte, amb el lliurament
de l’informe final.
A totes les factures es farà constar el número de contracte i el número de
comanda que BSM facilitarà. Només es podran incloure a les factures aquells
serveis efectivament realitzats i validats per part de BSM mitjançant la
corresponent acta de validació.
Les factures s’enviaran per correu electrònic, en format PDF (un PDF per
factura) a l’adreça facturabsm@bsmsa.cat, indicant a l’assumpte la paraula
Factura.
En cap cas es podran facturar serveis sense la prèvia validació per part de BSM
d’aquests serveis.
3.2.- Forma de Pagament:
BSM realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma
parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest
paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d’una part o de la totalitat
del preu del contracte.
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini
màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura
per part de BSM.

4.- DURADA DEL CONTRACTE
4.1. El termini de durada d’aquest contracte s’estableix en SIS (6) MESOS,
iniciant la seva vigència a l’endemà de la seva signatura.
4.2. Arribada la data de finalització del contracte, aquest no es podrà prorrogar.
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5.- GARANTIES I ASSEGURANCES
5.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatari. BSM
exercirà la supervisió del compliment de l’objecte del contracte.
5.2.- L’adjudicatari nomena i es compromet a tenir com a Responsable i
Interlocutor del servei a la Sra. Maria Teresa Vilardebo Abella.
5.3.- Atesa la naturalesa del present contracte el període de garantia s’estableix
en SIS (6) MESOS comptats a partir de la data de finalització del contracte.
5.4.- Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i
mantenir en vigor al llarg de la durada del contracte i el de la seva garantia, una
pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil General i Professional amb un
límit de cobertura no inferior a 300.000 euros i que cobreixi aquella
responsabilitat en que es pugui incórrer amb motiu de l’execució del present
Contracte.
5.5.- La constatació de la correcta execució de les prestacions s’acreditarà
mitjançant acta de recepció que signaran representants d’ambdues parts si es
troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de BSM.
S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar
des de la recepció de les prestacions o des de què BSM rebi la factura si
aquesta és posterior a la data de recepció

6.- RÈGIM DE FIANCES
6.1.- S’incorpora a aquest contracte, com a annex núm. 5, una declaració
responsable sol·licitant la retenció de preu en factura mentre es lliuri la garantia
definitiva mitjançant assegurança de caució, d’acord amb el Plec de condicions
particulars.
6.2.- La fiança respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari que es derivin del
Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament
de les quantitats que, en el seu cas, BSM hagués abonat en excés arran de la
liquidació final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de
l’incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser
reclamats a BSM per tercers i, singularment, per l’Administració a tenor dels
termes que regulen el present contracte i, amb caràcter general, del compliment
de totes les seves obligacions.
6.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en la clàusula 8.1, excepte en el cas
de mutu acord, Barcelona de Serveis Municipals, S.A. podrà procedir lliurement i
per la seva exclusiva determinació a l’execució de la fiança constituïda, i
disposar de les quantitats que abasti. Tot això sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels quals es cregui assistit l’adjudicatari, que no
suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per BARCELONA DE

2019ADM196CA (VM)

5

SERVEIS MUNICIPALS, S.A., essent la única obligació d’aquesta reintegrar en
el seu dia les sumes disposades, si així resultés procedent.
6.4- L’esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., la liquidació del contracte i lliurats tots els
certificats i documentació que sigui pertinent.

7.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS
7.1.- Al llarg de tota la durada del contracte, l’adjudicatari haurà d’estar al corrent
de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral,
de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i
rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte
de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., de l’incompliment de qualsevol
d’aquestes obligacions.
7.2.- D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de Riscos Laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30
de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de Riscos Laborals, l’adjudicatària està obligada al compliment de la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i en aquest sentit,
s’obliga a lliurar a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. la documentació
següent:
i.

Avaluació dels riscos laborals i mesures preventives generals i
específiques de les tasques a realitzar a les instal·lacions de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A.

ii.

Pla de Riscos Laborals.

iii.

Llistat d’equips, màquines i eines que utilitzaran per la realització dels
treballs.

iv.

Llistat dels treballadors que accediran a les instal·lacions de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A.

v.

Justificants de la formació i informació d’aquests treballadors conforme
dels riscos als que estan exposats i les mesures de protecció que han de
tenir en compte.

vi.

Informes d’aptitud mèdica dels treballadors en relació a les tasques a
realitzar o en el seu defecte certificat informant de que els riscos detectats
en la seva Avaluació de Riscos no es trobin regulats per cap disposició
legal relacionada amb la protecció de riscos específics i activitats
d’especial preciositat i per tant les condicions de treball no provoquen
efectes sobre la salut dels treballadors.

vii.

Contracte amb la Entitat Asseguradora d’Accidents de Treball i Malaltia
Professional.
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viii.

Control d’entrega d’equips de protecció individuals. Justificants de
lliurament d’equips de protecció individual als treballadors.

L’adjudicatari declara que Barcelona de Serveis Municipals, S.A li ha lliurat, amb
caràcter previ a la subscripció d’aquest contracte, la documentació corresponent
a la prevenció, en relació a la Instal·lació, i és la següent:
i.

Avaluació dels riscos relacionats amb els llocs on tingui previst realitzar
l’activitat.

ii.

Pla de prevenció per al control de riscos detectats.

iii.

Mesures de prevenció i protecció que el personal del Promotor haurà de
tenir en compte davant d’aquests riscos.

7.3.- L’adjudicatari facilitarà Barcelona de Serveis Municipals, S.A. el certificat
positiu de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals emès per
l’Administració als efectes del compliment de l’article 43.1.f de la Llei General
Tributària 58/2003 de 17 de desembre, en qualsevol en el que sigui requerit a
l’efecte.
7.4.- Així mateix, l’adjudicatari s’obliga a lliurar el certificat acreditatiu de no
mantenir deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com el
TC2 corresponent, en qualsevol moment que sigui requerit a l’efecte. Es
considera, en tot cas, una obligació essencial del contracte.

8.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ
8.1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes
a l’article 211 i 313 de la LCSP.
8.2. A banda de les establertes a l’esmentat article i les ja previstes en el present
plec, constitueixen causes específiques de resolució:

a) L’extinció de la personalitat jurídica de la societat adjudicatària.
b) El mutu acord entre Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i
l’adjudicatari.

c) La cessió del contracte, o bé la subcontractació o traspàs de les
prestacions a un tercer quan s’excedeixi allò establert en aquest
document al respecte, amb els límits establerts per la llei.

d) La pèrdua de vigència de la pòlissa d’assegurances.
e) L’incompliment

en l’adscripció de mitjans compromesos
l’adjudicatari, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP.

per
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f) L’incompliment en el manteniment del vincle laboral indefinit amb el
personal adscrit a l’execució del contracte durant la vigència del mateix.

g) Qualsevol incompliment greu de les obligacions, que no sigui esmenat
de manera immediata una vegada notificada la incidència.

h) La suspensió per causa imputable a Barcelona de Serveis Municipals,
S.A. de la iniciació del contracte per un termini superior a sis mesos a
partir de la data assenyalada per al seu començament.

i) El no lliurament del certificat relatiu a l’article 43.1.f de la Llei General
Tributària.

j) Les altres establertes en aquest contracte o en la seva documentació
annexa.

k) Les especificades en la normativa aplicable a l’efecte.
l) Incórrer, per part de l’adjudicatària, en alguna de les prohibicions per
contractar previstes a la LCSP.
8.2.- Així mateix, serà causa de resolució del Contracte la dissolució o extinció
de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., siguin quines siguin les causes de
tals supòsits.
8.3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en aquesta
clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les
parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que es cregui
assistida l’altra part.
8.4.- Barcelona de Serveis Municipals, S.A. podrà, en qualsevol moment,
rescindir aquest Contracte per determinació pròpia, abonant a l’Adjudicatari
totes aquelles quantitats que tinguessin acreditades i, a més, una
indemnització calculada en el deu per cent (10%) del valor restant del
Contracte en el moment de declarar la rescissió.
8.5.- En cas de que concorri alguna de les causes de resolució indicades,
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. podrà optar per la resolució del
Contracte, o per la seva continuació en les condicions que es pactin, als
efectes de garantir que es resoldran els perjudicis ocasionats pels
incompliments del Contractista i que aquest no incorrerà en nous
incompliments.
8.6.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades,
excepte el mutu acord, produirà els efectes següents:

- Barcelona de Serveis Municipals, S.A. podrà continuar la prestació pel
procediment que estimi més convenient.
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- Barcelona de Serveis Municipals, S.A. farà efectius amb càrrec a la fiança,
fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin
imputables a l’adjudicatari, notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense
que minvin els drets de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a reclamar-li
l’excés que eventualment no quedarà cobert per l’import de la fiança, com
tampoc el dret d’aquella a exercitar les accions, reclamacions i recursos que
estimi que l’assisteixin contra la liquidació comunicada per Barcelona de
Serveis Municipals, S.A
8.7.- En cas que Barcelona de Serveis Municipals, S.A. no pagués dues o més
factures de manera consecutiva o acumulada a l’adjudicatari, aquest podrà optar
per la resolució del Contracte, amb abonament en aquest supòsit de les
quantitats acreditades fins aquell moment, més una indemnització calculada en
el deu per cent (10%) del valor restant del Contracte, o bé la seva continuació en
les condicions que es pactin
8.8.- En el cas que, una vegada formalitzat el contracte, la Generalitat de
Catalunya finalment no delegui a l’Ajuntament de Barcelona les competències
per a la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona i/o Barcelona de Serveis
Municipals, S.A. no s’encarregui finalment de la Gestió del Port Olímpic,
desapareixerà la causa que ha motivat el present contracte i BSM podrà resoldre
el contracte, sense que l’adjudicatari tingui dret a percebre cap indemnització o
compensació per aquest fet.

9.-CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
9.1. Atesa la naturalesa dels serveis contractats no es preveu la subcontractació
de la realització parcial del contracte. No obstant, prèvia autorització per part de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., l’adjudicatària podrà subcontractar la
realització parcial del contracte, de conformitat amb allò establert al present Plec
i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de
contractació la intenció de subscriure els subcontractes, i haurà d’assenyalar la
part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i haurà de
justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà
d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar.
9.2. De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP,
es prevé la possibilitat de que l’òrgan de contractació realitzi pagaments directes
als subcontractistes quan s’incompleixin els terminis de pagament establerts a
l’article 216 de la LCSP.
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Els pagaments efectuats per part de l’òrgan de contractació s’entendran
realitzats per part del contractista principal. En cap cas serà imputable a
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. la demora en el pagament derivat de la
manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel
subcontractista.
9.3. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es
trobin en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic
determinats per la legislació vigent.
Els tercers que subcontracti el contractista 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 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.
9.4. Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del contracte a
favor d’una tercera persona.

10.- CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE
PROTECCIÓ DE DADES
10.1. L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota
aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així
s’indiqui en el mateix o que així li indiqui BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A., o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com
a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini d’un any,
comptat a partir de la resolució del contracte.
10.2. Així mateix i d’acord a l’annex corresponent, l’adjudicatari declara conèixer i
s’obliga al compliment d’allò previst en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels dret digitals i les
disposicions reglamentàries que la desenvolupen.
10.3. L’incompliment del que disposa aquesta clàusula donarà dret a BSM a una
indemnització pel perjudici causat.

11.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI, INCOMPLIMENTS I
PENALITZACIONS
1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’Adjudicatari.
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2.- L’ adjudicatari restarà obligat a complir l’objecte d’aquest contracte, d’acord
amb el plec de condicions particulars, tècniques i resta de documentació que
s’annexa al present contracte.
3.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb la normativa vigent en la matèria al llarg
de tota la durada del contracte.
4.- L’adjudicatària haurà de rescabalar a BSM o al personal que en depèn pels
danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el
compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. Igualment serà
responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant
l’execució del contracte.
5.- En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions
assumides per l’adjudicatària, BSM podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al
compliment del mateix.
6.- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals,
donarà lloc a la imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes
del present contracte, es descriuen a continuació:
Lleus:
9 Manca de col·laboració amb el personal de BSM.
9 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta greu.
9 No avisar a BSM de la incorporació de personal nou o si es produeixen
canvis.
9 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals,
qualificats com a lleus per la seva normativa específica.
Greus:
9 La resistència als requeriments efectuats per BSM, o la seva
inobservança.
9 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta molt greu.
9 No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
9 Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en
cas que això succeís per eventualitat, no informar a BSM.
9 Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de BSM, a
persones alienes al servei contractat.
9 La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte
de la prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per BSM.
9 Reincidència en la comissió de faltes lleus.
9 Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per
inexistència de personal suplent o altres causes, sempre que no sigui
incompliment molt greu.
9 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en
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especial, les del pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificats
com a Greus per la seva normativa específica.
Molt greus:
9 Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o
d’altres causes.
9 Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
9 La resistència als requeriments efectuats per BSM, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del
contracte.
9 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o
personal diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de
l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.
9 No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims
establerts.
9 Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la
subcontractació, si s’escau.
9 Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la
factura.
9 Reincidència en faltes greus.
9 Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni
formació prèvia.
9 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals,
qualificats com a molt greus per la seva normativa específica, i en
especial de les del Pla de seguretat i salut en les prestacions.
9 L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les
prestacions.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè
pugui formular les al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de
BSM resoldrà.
4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, BSM podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o
reiteració:
-

Faltes MOLT GREUS: 3% de l’import del contracte

-

Faltes GREUS: 1% de l’import del contracte

-

Faltes LLEUS: 0,5% de l’import del contracte

5. 5. Al final de cada fita planificada es realitzarà una avaluació i càlcul del nivell
de compliment de la planificació presentada per l’adjudicatari i, en el cas de no
complir amb els compromisos d’execució del contracte en les fites establertes o
amb els acords de nivell de servei, BSM podrà aplicar les següents
penalitzacions:
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9 Per un incompliment en els terminis de lliurament del resum de
conclusions, s’aplicaran les següents penalitzacions:
-

Per cada dia de retard en la entrega: 2% del preu del contracte.
En cas que el retard en l’entrega suposi lliurar el resum de
conclusions en data posterior al 20 de desembre de 2019, BSM
estarà facultada per resoldre el contracte i adjudicar de nou el
contracte al segon classificat en el procediment, sense necessitat de
tornar a convocar un nou procediment de licitació.

6. L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció
en la factura/les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
BSM es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les deficiències
d’execució del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades
en els apartats anteriors d’aquest punt

12.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
12.1. No es preveuen modificacions.

13.- ESPECIFICITAT DE LA RELACIÓ ENTRE BSM I LA PLANTILLA DE
TREBALLADORS DE L’ADJUDICATARI
13.1. Les parts manifesten expressament que entre la plantilla de treballadors de
l’Adjudicatari i BSM no es crea cap vincle laboral ni dependència, essent
l’adjudicatari el responsable, en la seva condició d’empleador de tots els deures i
obligacions que es derivin de la seva relació laboral amb els seus treballadors.

14.- SIGNATURA DEL CONTRACTE I DESPLEGAMENT D’EFECTES
15.1. Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes
BSM posi a la seva disposició.
El contracte desplegarà els seus efectes en la data i hora posteriors, en la
seqüència de signatures.

15.- RÈGIM JURÍDIC I LEGISLACIÓ APLICABLE
15.1. El Contracte té caràcter privat i queda subjecte a la legislació mercantil,
civil i processal espanyola.
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del
present Contracte ambdues parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i
competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
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I, en prova de conformitat, firmen les parts en el lloc indicat a l’encapçalament.

NOMBRE
VILARDEBO
ABELLA MARIA
TERESA - NIF
35110327E

Digitally signed by NOMBRE
VILARDEBO ABELLA MARIA TERESA NIF 35110327E
DN: 1.3.6.1.4.1.16533.30.1=ABELLA,
sn=VILARDEBO, givenName=MARIA
TERESA, serialNumber=35110327E,
title=Abogado, st=Barcelona, c=ES,
o=Il.lustre Col.legi d´Advocats de
Barcelona / ICABCN / 2012,
ou=08037 / 17631, cn=NOMBRE
VILARDEBO ABELLA MARIA TERESA NIF 35110327E,
email=mvilardebo@kpmg.es
Date: 2019.11.07 10:49:03 +01'00'

2019ADM196CA (VM)

14

