Institut Municipal de Mercats

El present plec incorpora les esmenes aprovades per resolució de 5 de juliol de 2019.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE PEL SERVEI DE SUPORT PER A LA DIGITALITZACIÓ DELS MERCATS
MUNICIPALS AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
TRAMITACIÓ: ORDINARI
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT (art. 156 LCSP)
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LA
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*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’empresa
adjudicatària.
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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1. Objecte del contracte.
1.

Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és la prestació dels serveis de consultoria especialitzada de suport
per a la digitalització dels mercats municipals.
2.

Abast

El servei de consultoria ha de cobrir totes les activitats referents als àmbits següents i que es
descriuen a l’apartat 3. Descripció dels treballs a realitzar:
a)
Suport al desplegament de les plataformes de fidelització dels mercats.
b)
Suport al pla d’instal·lacions digitals del nou mercat de Sant Andreu.
c)
Serveis per a la cerca de noves tecnologies de digitalització, seguiment dels
projectes vinculats i oficina de projectes.
d)
Suport a altres projectes vinculats al procés de digitalització dels mercats.
3.

Descripció dels treballs a realitzar

3.1.

Suport al desplegament de les plataformes de fidelització dels mercats.

•

Assessorament i participació activa en les propostes de les associacions per al
desenvolupament i integració de millores en la plataforma de fidelització en relació
als següents aspectes:
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o
o
o

Requeriments funcionals
Interoperabilitat
Usabilitat i interacció amb l’usuari/paradista

En concret, es preveu la participació de l’adjudicatari en l’anàlisi de les incidències
de la plataforma i la gestió de l’evolutiu. Dins aquest punt l’adjudicatari haurà de:
o
Participar en les sessions de treball i/o reunions que es requereixin per part
de les associacions de comerciants o de l’Institut Municipal de Mercats.
o
Elaborar informes que es requereixin en relació a les característiques i
funcionament del programari tenint en compte les diferents casuístiques dels
establiments i proposi les millores a adoptar.
•

Assessorament i participació activa en el control de la marca Viba.Barcelona

•

En concret donant suport i seguiment del pla de màrqueting i comunicació de la
marca Viba.Barcelona.
Aquest suport es realitzarà a les associacions de comerciants durant el
desenvolupament del pla. Es farà assessorament tant en la creació de continguts,
com en la gestió de les xarxes socials i la gestió de les campanyes SEM.
Comunicació amb els responsables de les plataformes de fidelització. En concret
l’adjudicatari haurà de:
o
Participar en les sessions de treball i/o reunions que es requereixin
o
Elaborar els informes que es requereixin en relació a la implantació,
desplegament i ús de les plataformes.

•

Suport als paradistes: Atenció i resolució de les consultes dels paradistes de mercat
que s’hagin adherit a la plataforma vinculades a l’impuls i la promoció de la mateixa.
Les consultes seran remeses pel personal de l’Institut Municipal de Mercats per
correu electrònic a l’adjudicatari/ària del servei, que disposarà d’un termini màxim
de 7 dies laborables per dur a terme també reunions i sessions de treball presencials
per clarificar les necessitats i donar la resposta adient. Si no és necessària la
resposta presencial, es podrà donar una resposta per escrit en un termini màxim de
2 dies laborables.

3.2.

Suport al pla d’instal·lacions digitals del nou mercat de Sant Andreu.

•

Assessorament al personal de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, durant
les obres de construcció del nou mercat de Sant Andreu, de tots els serveis
necessaris pels ususaris en el marc dels sistemes de comunicació i de control de
funcionament i gestió de l’edifici. En concret l’adjudicatari haurà de:
o
Participar en les sessions de treball i/o reunions que es requereixin
o
Elaborar els informes que es requereixin i/o revisar-ne el contingut
d’informes redactats per tercers en relació a les instal·lacions de control,
comunicació i monitorització d’instal·lacions.
Dins d’aquest punt, l’adjudicatari haurà de d’assessorar el personal de l’IMMB en les
següents instal·lacions:
o
Instal·lació de xarxa Wi-Fi pel mercat.
o
Instal·lació de repetidor mòbil a la planta soterrani.
o
Sistema d’informació mitjançant pantalles intel·ligents amb el programa
informàtic incorporat.
o
Dotació d’instal·lació de sistemes d’àudio, vídeo i connexió de fibra òptica a la
sala polivalent.
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o
o

Instal·lació de compta persones als accessos de l’edifici.
Sistema de control i gestió centralitzat de l’edifici.

3.3.

Serveis per a la cerca de noves tecnologies de digitalització, seguiment dels
projectes vinculats i oficina de projectes.

•

Recerca i definició de possibles projectes de digitalització que es puguin
desenvolupar en els mercats municipals. Aquesta proposta prioritzada definirà el
marc de projectes i partirà de la estratègia aprovada “Pla Estratègic de Mercats de
Barcelona 2015-2025” i comprendrà:
o
Digital Strategy: identificant oportunitats i/o reptes en els mercats on la
digitalització permetria aportar-hi una solució.
o
Digital Business: dissenyant i activant plans per a garantir els resultats
d’aquesta estratègia orientada a resultats i als proveïdors.
o
Digital Transformation: Assegurar, mitjançant la formació pertinent, l’efecte
de la digitalització i la creació de la cultura de transformació digital, fent que
els diferents actors dels mercats empatitzin amb el canvi i n’elimini les
resistències.
Oficina de projectes quan s’entri en la fase d’execució dels projectes vinculats.
Sobretot en la gestió i coordinació administrativa, que inclouen el seguiment de
l’execució del projecte, coordinació amb els proveïdors, i supervisió dels resultats.

•

3.4.

Suport a altres projectes vinculats al procés de digitalització dels mercats.

•

Realització d’un informe tècnic sobre les instal·lacions Wi-Fi del mercat de Sant
Antoni i del mercat del Ninot. En concret farà referència a:
o
Equipament, infraestructures i programari instal·lat
o
Cobertura territorial estimada
o
Funcionalitats configurades
o
Compliment normatiu i en especial de telecomunicacions

•

L’adjudicatari/ària haurà d’assistir a totes les reunions que es requereixin en relació
a aquesta tasca amb l’Institut Municipal d’Informàtica. L’adjudicatari/ària haurà
d’elaborar els informes que siguin requerits i/o revisar-ne el contingut d’informes
redac tats per tercers.
Validacions de les instal·lacions dels mercats.
L’adjudicatari s’encarregarà d’elaborar informes de les instal·lacions i serveis dels
mercats per tal de detectar disfuncions, així com revisar i validar totes les peticions
d’actualitzacions en aquesta línia. Entre elles:
o
Instal·lacions i servei de compta persones
o
Instal·lacions i servei de comptatge d’afluència
o
Instal·lacions i servei de pantalles informatives

•

Elaboració d’informes relatius als catàlegs de serveis de digitalització dels mercats
municipals al segle XXI: venda on-line, distribució a domicili, etc.
L’adjudicatari s’encarregarà de donar suport en els diferents projectes en relació a
l’anàlisi de resultats. Inclou les tasques:
o
Assistència a les reunions/sessions de treball que es requereixin
o
Elaboració d’informes i/o actes
o
Revisió d’informes de tercers o elaborats pel propi Institut Municipal de
Mercats de Barcelona.
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•

Atenció i resolució de les consultes del personal dels mercats vinculades al procés de
digitalització dels mercats.
Les consultes seran remeses pel personal del/s mercats/s per correu electrònic a
l’adjudicatari/ària del servei, que disposarà d’un termini màxim de 3 dies laborables
per enviar la resposta. En el cas de consultes molt complexes que requereixin un alt
nivell d’anàlisi aquest termini es podrà ampliar fins a 10 dies laborables. Si s’escau,
es podran dur a terme també reunions i sessions de treball presencials per clarificar
les necessitats i donar la resposta adient.

El plec de condicions tècniques i la restant documentació defineixen amb exactitud l’objecte del
contracte i les seves prestacions.
El present Plec conté mesures de contractació pública sostenible.
D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la
motivació que s’ha expressat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient.
2. Règim jurídic.
El contracte es subjecta a les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a contracte
administratiu de serveis d’acord amb les previsions de l’article 17 LCSP.
Les qüestions no previstes en aquest plec, el PPT i documentació complementària i annexa, es
regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el
PPT, i la documentació complementaria annexa.
Les mesures ambientals, socials o d’innovació que es puguin contenir en el plec es regularan,
entre d’altres normes, pel Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública
sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d’abril.
També li és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clàusula essencial dels contract es públics municipals que els licitadors, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni
financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del
contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
52.707,60 € amb el desglossament següent: 43.560,00 euros, pressupost net, i 9.147,60
euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores . Si s’excedeix la quantia del
pressupost net l’oferta serà exclosa.
Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats
de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es
partida/es pressupostàries següent/s:
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Any

Econ.

Funcional

Orgànic

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2019

22602

43121

0100

11.880,00

21

2.494,80

14.374,80

2020

22602

43121

0100

21.780,00

21

4573,80

26.353,80

2021

22602

43121

0100

9.900,00

21

2079,00

11.979,00

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència i l’informe de la
Intervenció.
Pel cas que el contracte comporti despeses de caràcter plurianual, d’acord amb el detall
anterior, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
2. El valor estimat (VE) del contracte és de 43.560,00 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta
xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, incloent possibles pròrrogues i
modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.

Clàusula 3. Durada del contracte
La durada del contracte és de dos (2) anys, a comptar des de l’endemà de la signatura del
contracte.

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant.
1. L’òrgan de contractació és la Gerència de l’IMMB (per delegació de presidència 1 de
desembre de 2017) i l’interlocutor per aquest contracte és el Cap de Comunicació i Innovació
de l’IMMB.
2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB

Clàusula 5. Expedient
d'adjudicació

de

contractació i procediment

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

Clàusula 6. Publicitat de la licitació
Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil de contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB

Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència.
Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent , tot d'acord amb les previsions
dels articles 65 i 71 LCSP.
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D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores,
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en
l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
El licitador podrà acreditar també la solvència basant-se en tercers. Haurà de demostrar que,
durant tota l’execució del contracte, disposarà efectivament d’aquesta solvència i dels mitjans
corresponents. L’entitat amb la qual concorri per acreditar la solvència no podrà estar en cap
causa de prohibició de contractar.
Si la solvència afecta a titulacions i/o experiència professional, els tercers hauran d’executar
efectivament les prestacions objecte del contracte corresponents a la seva solvència.
A tal efecte, s’acreditarà l’esmentada solvència, i es presentarà el compromís signat pel
licitador i el/s tercer/s de posar a disposició la solvència.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi temporalment
a aquest efecte.

Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es

correspongui amb les prestacions objecte del contrac te poden acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits
específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP. La correspondència es
determinarà a partir del codi CPV.
Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la
previsió de l’article 69 LCSP.
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Es podrà acreditar mitjançant qualsevol de les dues opcions, a escollir pel licitador:
1.- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresa, ha de tenir un valor igual o superior a 21.846 euros. En el cas de què la data de
constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final
de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.
S’acreditarà mitjançant la presentac ió de còpia dels comptes anuals inscrits al Registre
Mercantil o en el registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits
acreditaran mitjançant còpia dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
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2.- Assegurança d’indemnització per riscos professionals. El licitador haurà d’acreditar estar en
disposició d’aquesta assegurança, amb un valor mínim igual al valor estimat del contracte,
abans de l’adjudicació del contracte, pel cas que sigui el proposat com a tal, i que haurà de
donar cobertura a les prestacions objecte del contracte.
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Es requereix acreditar disposar de personal amb les titulacions següents:
•

Títol de Grau, enginyeria o enginyeria tècnica en informàtica, telecomunicacions,
multimèdia o similar. Es demana per poder aportar la capacitat tecnològica per
identificar o definir les solucions que donin suport a la transformació digital dels
mercats, establint les funcionalitats i interoperabilitats de les solucions,
dimensionant les capacitats i infraestructures, realitzant l’estimació de costos i
viabilitat dels projectes així com planificar tasques de desenvolupament i
desplegament de les solucions.

•

Títol de llicenciatura, grau, postgrau o màster en Administració i Direcció
d’Empreses o similar. Es demana per poder definir diferents estratègies de negoci i
avaluar diferents escenaris d’aplicació, mesurant l’impacte econòmic i beneficis dels
diferents projectes, establint objectius i indicadors de seguiment així com per definir
els diferents models de gestió i operatius.

•

Títol de llicenciatura, grau, postgrau o màster en Investigació i Tècniques de Mercat,
Màrqueting o similar. Es demana per proporcionar una visió de negoci i comercial
que permeti impulsar l’activitat dels mercats mitjançant l’aplicació de les noves
estratègies de màrqueting i comunicació.

S’acreditarà amb còpia de les respectives titulacions o certificats acreditatius d’haver obtingut
els títols demanats.
Es requereix acreditar la següent experiència:
•

Experiència en 3 projectes de transformació digital amb participació de múltiples
actors ja siguin administracions públiques territorials, comerços, associació de
comerciants territorials o sectorials, associacions de mercats, col·legis professionals
o entitats de comerç sense afany de lucre. Per demostrar una visió col·lectiva, així
com l’experiència professional adquirida i el temps de treball orientat al comerç i el
rol de foment de la transformació digital dels establiments en marcs de complexitat
organitzativa.
L’experiència anterior s’acreditarà amb la presentació de certificats o declaracions
d’execució expedits per les administracions públiques i/o empreses destinatàries dels
serveis, podent utilitzar el mateix modelatge que s’ofereix per a la valoració del
criteri objectiu previst a la clàusula 10.b). Recordar que en aquest cas, atès que els
projectes són multiactor, també s’haurà d’acompanyar amb un mínim de dos
certificats emesos per un mínim de dos dels col·laboradors participants en el mateix
projecte.
(Exemple: projecte A amb participació del licitador i 5 actors més. Per acreditar
correctament, caldrà que almenys, 2 d’aquests 5 actors emetin el seu certificat
acreditant que efectivament han col·laborat en aquell projecte)
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(*)NOTA: s’adverteix que els 3 projectes que el licitador pretengui utilitzar per
acreditar la seva solvència no poden ser els mateixos que posteriorment s’utilitzin en
la fase de valoració de l’oferta (Sobre 2B). Si es detecta aquest cas, el licitador
quedarà exclòs de la licitació

•

Experiència en 3 projectes tecnològics en l’àmbit de connectivitat Wi-Fi, l’Internet de
les coses, comerç en línia, aplicacions mòbils, analítica de dades o intel·ligència
artificial. Per demostrar l’experiència professional adquirida i el temps de treball en
l’evolució de les noves tecnologies i la seva aplicació.
L’experiència anterior s’acreditarà amb la presentació de certificats o declaracions
d’execució expedits per les administracions públiques i/o empreses destinatàries dels
serveis, podent utilitzar el mateix modelatge que s’ofereix per a la valoració del
criteri objectiu previst a la clàusula 10.c)
(*)NOTA: s’adverteix que els 3 projectes que el licitador pretengui utilitzar per
acreditar la seva solvència no poden ser els mateixos que posteriorment s’utilitzin en
la fase de valoració de l’oferta (Sobre 2B). Si es detecta aquest cas, el licitador
quedarà exclòs de la licitació

 Quan concorrin a la unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres comunitàries
o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i altres empreses
estrangeres, cadascuna haurà d’acreditar separadament la seva solvència tècnica,
acumulant-se a efectes de determinació de la solvència de la unió temporal les
característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa.

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les
empreses licitadores
Per concórrer a aquesta licitació les empreses han de presentar tres sobres tancats,
identificats amb els números 1, 2A i 2B .
Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el
seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els
documents inclosos en cada sobre.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la
seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal
l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre
que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que
confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article
133 LCSP.
Les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per l’Ajuntament
de Barcelona d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, publicada a l Butlletí Oficial de
l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació
municipal. Aquestes dades es cediran, per a la publicació de les mateixes, a la Plataforma de
serveis de contractació pública (PSCP) com a perfil de contractant; els usos previstos
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d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques)
proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil
de licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta
implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades.
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, pel que fa a l fitxer
Tercers presentant sol•licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002
Barcelona, indicant en l’assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer PSCP presentant
sol•licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o
mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre s’inclou
informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el secret
de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.
Sobre núm. 1.
A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Declaració responsable, contracte núm. ...,
objecte ... , expedient núm. ...... , presentada per l’empresa... amb NIF ..., amb domicili a
efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e -mail..... "
El sobre ha de contenir:
1. La declaració responsable segons model que consta en l’annex 1.
A més, les empreses licitadores indicaran en la declaració responsable, si s’escau, la informació
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha presentar la
corresponent declaració responsable indicada en l’apartat anterior. A més de la declaració
responsable, aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de constituirse formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP,
ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable (en la part II, secció C) i
presentar altra declaració responsable separada per cadascuna de les empreses.
D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en
territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i
de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
L’Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de
la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al
bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui
inscrita en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya,
en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una
llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no
està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
Sobres núm. 2A i 2B:
Sobre núm. 2A: a l’exterior ha de figurar la menció:
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“Sobre núm. 2A. Contracte núm. ..., objecte ..., codi de contracte núm. ..., proposició
presentada per l’empresa ... amb NIF ......”
Aquest sobre ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris d’adjudicació
avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula “Criteris de valoració de les
ofertes” del present plec.
Sobre núm. 2B: a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2B. Proposició per al procediment relatiu que té per objecte ..., codi de contracte
núm. ..., presentada per ... amb NIF.... Proposta que s’avalua en base a criteris automàtics.”
Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresa licitadora o persona que
el representi, i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació
dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula , “Criteris de valoració
de les ofertes” del present plec.
L’annex del present plec conté el model de presentació de les proposicions respecte els criteris
avaluables de manera automàtica.
En relació als criteris de valoració Perfil professional de consultor en projectes
tecnològics i Perfil professional de consultor en transformació digital del comerç
(detallats a la clàusula 10), per a cada projecte que es declari que s’ha executat i que hagi de
ser objecte de puntuació, s’haurà d’adjuntar el certificat emès pel destinatari de la prestació
del servei, degudament segellat i signat (Consta en els annexos d’aquest Plec el model
corresponent i que es posarà a disposició al perfil de contractant en format word)

Clàusula 9. Termini per a la
proposicions. Dubtes i qüestions.

presentació

de

les

1. Termini de presentació de proposicions
El termini per a la presentació de la proposició serà de 15 dies naturals, a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant.
L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final i hora del termini de presentació de
proposicions. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Els tres sobres aniran dirigits a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, a l’adreça Carrer
Gran de Sant Andreu, 200 – 08030 Barcelona i es podran presentar:
a) De forma presencial a la seu del propi Institut, abans de les 14 hores del dia esmentat.
b) Per correu administratiu mitjançant oficina de Correus. En aquest cas, el licitador haurà
de presentar la documentació a l’oficina de Correus abans de les 14 hores del darrer dia
hàbil en què finalitzi el termini per a presentar les proposicions, i posar en coneixement
de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, durant aquell mateix dia, el comprovant
d’haver presentat la documentació per correu administratiu a l’oficina de Correus,
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça IMMB_contractacio@bcn.cat al
qual s’hi adjuntarà el comprovant de la presentació de la proposició que permeti
acreditar que s’ha efectuat dins del termini previst i abans de les 14 hores. En cas
contrari, el licitador quedarà exclòs automàticament.
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Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
2. Dubtes i qüestions.
Els dubtes, qüestions, etc, que els licitadors tinguin s’hauran de formular per escrit a l’adreça
d’email IMMB_contractacio@bcn.cat o bé des de la mateixa plataforma del perfil de
contractant. Les respostes es publicaran al perfil de contractant per a general coneixement.
Els dubtes i preguntes s’hauran de realitzar amb antelació suficient per garantir el seu estudi i
resolució amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica de totes les parts interessades.

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes.
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els criteris
d’adjudicació següents:
 Criteris objectius (SOBRE 2B)
Els criteris automàtics seran puntuats fins a un màxim 60 punts.
A. Proposta econòmica
Per les millores presentades en la proposta econòmica, fins a un màxim de 40 punts.
D’acord amb el següent criteri: l’oferta econòmica que coincideix amb la millor baixa
econòmica tindrà el màxim de punts, i la puntuació de les restants es farà segons la fórmula
següents:
[

]

essent:
Pi:
OPi:
OT:
OPmin:
Pmax:

Puntuació de l’oferta analitzada.
Oferta de preu analitzada
Oferta Tipus. Import de licitació.
Oferta de preu més baixa del full d’obertura d’ofertes econòmiques.
Puntuació màxima (40)

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és presumptament anormal o
desproporcionada quan el seu percentatge superi en un 20% la mitja aritmètica de les ofertes.
B. Perfil professional de consultor: per tenir experiència en projectes tecnològics
en l’àmbit de connectivitat Wi-Fi, pantalles informatives, pantalles tàctils,
l’Internet de les coses, comerç en línia, aplicacions mòbils, analítica de dades o
intel·ligència artificial. (fins a un màxim de 10 punts)
Entenem per projecte tecnològic tot aquell que hagi requerit la adquisició i instal·lació d'un
maquinari específic o el desenvolupament d’un programari a mida ja sigui en l'àmbit de
connectivitat Wi-Fi, pantalles informatives, pantalles tàctils, l’Internet de les coses, comerç en
línia, aplicacions mòbils, analítica de dades, intel·ligència artificial, com en aquell en que hagi
sigut necessari analitzar les tendències digitals més recents, avaluar el seu impacte en
l’estratègia del negoci i identificar noves oportunitats en l’entorn digital.
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Queden exclosos els projectes on el maquinari a adquirir i instal·lar hagin estat maquinaris d’ús
comú i quotidià com CPUs, càmeres web, fotocopiadores, escàners, etc.
a)
b)
c)
d)
e)

1 projecte: 2 punts
2 projectes: 4 punts
3 projectes: 6 punts
4 projectes: 8 punts
5 projectes o més: 10 punts

Per a cada projecte que es declari que s’ha executat i que hagi de ser objecte de puntuació,
s’haurà d’adjuntar el certificat emès pel destinatari de la prestació del servei, degudament
segellat i signat (Consta en els annexos d’aquest Plec el model corresponent i que es posarà a
disposició al perfil de contractant en format word)
(*)NOTA: Els projectes objecte de valoració en l’oferta han de ser diferents dels tres projectes
que es demanen com a acreditació de la solvència del licitador. Pel cas que es detecti, en
qualsevol moment del procés de licitació previ a l’adjudicació, que els projectes presentats com
a oferta, ¡ valorats a tal efecte, coincideixen amb els presentats com a solvència, el licitador
quedarà exclòs de la licitació.
C. Perfil professional de consultor: per tenir experiència en projectes de
transformació digital del comerç i amb participació de múltiples actors. (fins a
un màxim de 10 punts)
a)
b)
c)
d)
e)

1 projecte: 2 punts
2 projectes: 4 punts
3 projectes: 6 punts
4 projectes: 8 punts
5 projectes o més: 10 punts

S’entendrà un projecte de transformació digital aquell que tingui com a objectiu la incorporació
d’eines digitals al comerç que permetin agilitzar els processos interns dels participants,
transformant la seva organització o la cadena de valor a través de la adopció, ús y explotació
de recursos digitals i tecnologies de la informació.
Per demostrar una visió col·lectiva, així com l’experiència professional adquirida i el temps de
treball orientat al comerç i el rol de foment de la transformació digital dels establiments en
marcs de complexitat organitzativa, els projectes de transformació digital hauran d’haver
comptat amb la participació de múltiples actors ja siguin administracions públiques territorials,
comerços, associació de comerciants territorials o sectorials, associacions de mercats, col·legis
professionals o entitats de comerç sense afany de lucre.
Queden exclosos els projectes o accions per obtenir una presència bàsica a internet com la
creació i actualització de pàgines web, la creació i gestió de xarxes socials o la creació i
actualització de continguts digitals.
Per a cada projecte que es declari que s’ha executat i que hagi de ser objecte de puntuació,
s’haurà d’adjuntar el certificat emès pel destinatari de la prestació del servei, degudament
segellat i signat (Consta en els annexos d’aquest Plec el model corresponent i que es posarà a
disposició al perfil de contractant en format word)
(*)NOTA: Els projectes objecte de valoració en l’oferta han de ser diferents dels tres projectes
que es demanen com a acreditació de la solvència del licitador. Pel cas que es detecti, en
qualsevol moment del procés de licitació previ a l’adjudicac ió, que els projectes presentats com
a oferta, ¡ valorats a tal efecte, coincideixen amb els presentats com a solvència, el licitador
quedarà exclòs de la licitació.
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La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automàtica s’ha
d’incloure necessàriament i únicament al Sobre 2B. En cas contrari s’exclourà el
licitador.
 Criteris subjectes a judici de valor (SOBRE 2A)
Per la proposta tècnica presentada, fins a un màxim de 40 punts, amb els següents criteris.
Proposta de projecte i desenvolupament dels treballs
a.
Suport al desplegament de les plataformes
de fidelització dels mercats. Fins a 10 punts
a.1 Metodologia de treball i cronograma

fins a 3 punts

a.2 Documents lliurables per cada tasca

fins a 2 punts

a.3 Anàlisi de riscos i mesures correctores

fins a 2 punts

a.4 Identificació i priorització de projectes
que encaixin en els treballs a realitzar

fins a 3 punts

b.
Suport al pla d’instal·lacions digitals del nou
mercat de Sant Andreu. Fins a 10 punts:
b.1

Metodologia de treball i cronograma

fins a 3 punts

b.2

Documents lliurables per cada tasca

fins a 2 punts

b.3 Anàlisi de riscos i mesures
correctores

fins a 2 punts

b.4 Identificació i priorització de projectes
que encaixin en els treballs a realitzar

fins a 3 punts

c.
Serveis per a la cerca de noves tecnologies
de digitalització, seguiment dels projectes vinculats
i oficina de projectes. Fins a 10 punts:
c.1

Metodologia de treball i cronograma

fins a 3 punts

c.2

Documents lliurables per cada tasca

fins a 2 punts

c.3
Anàlisi de riscos i mesures
correctores

fins a 2 punts

c.4 Identificació i priorització de projectes
que encaixin en els treballs a realitzar

fins a 3 punts

D.
d)
Suport a altres projectes vinculats al
procés de digitalització dels mercats. Fins a 10
punts:
c.1

Metodologia de treball i cronograma

fins a 3 punts

c.2

Documents lliurables per cada tasca

fins a 2 punts
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c.3
Anàlisi de riscos i mesures
correctores

fins a 3 punts

c.4 Identificació i priorització de projectes
que encaixin en els treballs a realitzar

fins a 2 punts

El repartiment de la puntuació en cada apartat es valoraran segons les consideracions
establertes als plecs tècnics i en aquests plecs administratius seguint la raó següent:





Proposta insuficient:
Proposta acceptable:
Proposta notable:
Proposta excel·lent:

0% de la puntuació de l’apartat
50% de la puntuació de l’apartat
80% de la puntuació de l’apartat
100% de la puntuació de l’apartat

Es considerarà proposta insuficient aquella en la qual no es consideri adequat l’enfocament i/o
contingut
Es considerarà proposta acceptable aquella que reculli, desenvolupi i argumenti només
parcialment, sense prou profunditat, però de forma adequada a l’enfocament i/o contingut de
l’apartat
Es considerarà proposta notable aquella que reculli, desenvolupi i argumenti de forma
adequada a l’enfocament i/o contingut de l’apartat però amb alguna carència
Es considerarà proposta excel·lent l’oferta que millor reculli, desenvolupi i argumenti el punt
d’anàlisi específic de l’apartat.
Per poder ser admesa la proposta la puntuació mínima per criteris tècnics ha de ser
de 20 punts. Les ofertes que no arribin a aquest llindar seran excloses.
La documentació justificativa d’aquests criteris s’ha d’incloure necessàriament i
únicament al Sobre 2A. En cas contrari s’exclourà el licitador.
Total Puntuació possible:

FINS A 100 PUNTS

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicaran, successivament, els següents criteris de desempat:
1. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació
d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.
2. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant
a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà
preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major
percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
3. Les empreses licitadores amb major percentatge de persones treballadores amb
discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses,
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primant en cas d'igualtat, el major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla,
o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla.
4. Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
5. Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de cadascuna de les empreses.
En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.

Clàusula 11. Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà constituïda per:
El Gerent de l’IMMB, Màxim López i Manresa, que actua com a President.
Vocals: Cap del Departament d’Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics , Óscar Martín
Pérez, o persona en qui delegui; El Director d’Administració General de l’IMMB, Francisco
Collados i Collados, o persona en qui delegui; El Cap dels Serveis Jurídics de l’IMMB, Manel
Armengol i Jornet, o persona en qui delegui; La Interventora delegada, Concepció Franco i
Poblet, o funcionari en qui es delegui;
Secretari: El Secretari Delegat de l’IMMB, Manel Armengol i Jornet, que actua en condició de
vocal-secretari.
Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les
pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot
d’acord amb la previsió de la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal
del dia 13 de desembre de 2017 i declararan expressament en la primera reunió que no
concorren cap c onflicte d’interessos.

Clàusula 12. Obertura de les proposicions
D’acord amb l’article 157.2 LCSP, l’obertura en acte públic del sobre número 2A s’efectuarà en
el termini màxim de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de
proposicions.
La data i lloc dels actes públics d’obertura dels sobres 2A i 2B s’informarà en l’anunci de
licitació en el perfil de contractant i es notificarà per correu electrònic .

Clàusula 13. Adjudicació del contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en el
termini màxim d’un mes a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions
rebudes.
D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït
l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
2. Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa licitadora que es proposi com
adjudicatària perquè presenti determinada documentació.
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L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, presentarà el
certificat o documentació emesa per aquests registres a efectes de la seva creditació.
La documentació que s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del
següent al de la recepció del requeriment, és la següent:
A.- Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari:
a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).
a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui
exigida per la legislació mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes
reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial
corresponent.
a.3. Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, certificació
acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar
establertes pels Estats membres, o presentació dels certificats comunitaris de classificació.
a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'a partat anterior, informe de
reciprocitat expedit per la Missió Diplomàtica Permanent espanyola i acreditació de tenir
oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves
operacions, així com de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Tanmateix, es prescindirà
de l'esmentat informe de reciprocitat en aquells contractes subjectes a regulació
harmonitzada, en relació a les empreses d'Estats signataris de l’Acord sobre Contractació
Pública de l’Organització Mundial del Comerç.
B.- Documents que acrediten l’apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant o es
tracta d'una persona jurídica:
b.1. Document
corresponent.

públic

d'apoderament,

degudament

inscrit en el Registre públic

b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
C.- Acreditar la solvència econòmica i financera, tècnica i professional, o la classificació
empresarial si escau, d’acord amb el previst en aquest Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Si l’empresa està inscrita al Registre d’Empreses Licitadores, aportant la documentació
expedida pel mateix, eximeix de presentar la documentació dels apartats A, B i C anteriors si
permet acreditar-los en la seva totalitat. En aquest cas, el licitador presentarà una declaració
responsable del representant legal de l'empresari conforme les circumstàncies reflectides en el
certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o, en el seu cas, en un
certificat comunitari de classificació, no han experimentat cap variació.
D.- En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi
estan subjectes:
1. Alternativament, un d’aquests documents:
- o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al
Cens corresponent, amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar-se a l’objecte del
contracte;
- o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del Cens;
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- o el document de declaració en el Cens corresponent.
2. A més, només per a les persones jurídiques:
- Una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d’exempció legalment previst
o, si no estan exempts, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que correspongui amb
l’objecte del contracte;
- i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l’impost.
E.- Garantia definitiva.
1.Constitució de la garantia definitiva per import del 5% del preu ofert en el Sobre 2B,
sense IVA, mitjançant qualsevol de les formes admeses per la normativa de
contractació del sector públic:
a) Ingrés al compte corrent de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona: ES36 2100
1824 1502 0000 6287. En aquest cas es presentarà el comprovant del seu ingrés.
b) Aval.
c) Assegurança de caució.
d) Retenció en el preu. En cas d’escollir aquesta modalitat es presentarà declaració que
així ho assenyali, signada pel representant legal del licitador.
2.Si el contracte té la consideració de “contracte reservat”, on la participació com a
licitador està reservada exclusivament a Centres Especials de Treball i a empreses
d’inserció, d’acord amb la Llei 44/2007, no s’ha de constituir garantia definitiva.
F.- Certificats de trobar-se al corrent amb les seves obligacions tributàries davant l’Agència
Tributària i l’Ajuntament de Barcelona (tramitat per l’Institut Municipal d’Hisenda), i amb la
Seguretat Social.
G.- Si l’empresa està obligada a disposar d’un 2 per 100 de treballadors amb discapacitat o a
adoptar les mesures alternatives corresponents, d’acord amb l’article 42 del Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, presentarà un certificat expedit
per la Generalitat de Catalunya del compliment de la LISMI o de les mesures alternatives
(http://oficinadetreball.gencat.cat)
H- Acreditació de la vigència de la pòlissa de responsabilitat civil prevista en aquest Plec de
clàusules administratives particulars, si es preveu.
I.- Declaració responsable en què es c ompromet a complir els terminis de pagament als
subcontractistes que estableix la legislació vigent.
J.- Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol:
1.Declaració signada pel legal representant, de submissió a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera
directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
2.Declaració responsable del representant legal de l'empresari conforme les circumstàncies
reflectides en el certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o,
en el seu cas, en un certificat comunitari de classificació, no han experimentat cap
variació.
4. D’acord amb l’article 150.3 LCSP, un cop presentada la documentació requerida i
constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies
hàbils següents al de la seva recepció.
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D’acord amb l’article 150.2 LCSP, si l’empresa licitadora no presenta la documentació
requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que
retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa
licitadora segons l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
En cas de falsedat de la declaració responsable presentada per la empresa proposada com a
adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent
incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar. Així mateix la Mesa
podrà optar per tornar a valorar les ofertes.

Clàusula 14. Garantia definitiva
1. D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA exclòs, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment , segons
preveu l’article 150 LCSP.
Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de constitució
de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta serà retingut del
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el
següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
En el cas que es fixin en el contracte preus provisionals la quantia de la garantia definitiva es
fixarà a partir del preu màxim fixat.
2. La/es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n
de dipositar-se a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, al carrer Gran de Sant Andreu,
200. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.

Clàusula 15. Notificació de l’adjudicació i formalització del
contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per mitjans
electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es publicarà en el perfil
de contractant.
2. En la notificació a l’empresa adjudicatària, la persona interessada serà convocada perquè,
en el termini màxim de 5 dies hàbils següents a la seva recepció, formalitzi el contracte.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte, dins el termini màxim de quinze dies.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva
oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’empresa que ha
retirat l’oferta la indemnització que correspongui.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.
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4. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització i el propi document contractual es
publicaran en el perfil de contractant en un termini no superior a 15 dies des del
perfeccionament del contracte.

Clàusula 16. Execució del contracte
L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent a la data de la seva formalització .
Abans de l’inici del contracte el contractista ha d’haver lliurat al responsable del contracte, en
format digital, a través de l’adreça de correu electrònic IMMB_contractacio@bn.cat el
“Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals”, degudament
complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s’hi enumera, per donar
compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995. Aquest document
està disponible al perfil de contractant, on el contractista també trobarà el document “Manual
de prevenció de riscos laborals per empreses externes”, amb les disposicions en matèria de
seguretat i salut laboral que resta obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha
lliurat aquesta informació, inc orrent el contractista en responsabilitat contractual.

Clàusula 17. Abonaments al contractista
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que
s’indicarà com a partida independent.
El preu es determinarà en euros.
El preu d'adjudicació serà abonat a l'adjudicatari prèvia presentació d'una factura electrònica
mensual on s'especificarà el/s servei/s realitzat/s segons els conceptes de l'objecte del
contracte i les hores de dedicació a cada servei. Aquest detall podrà incloure’s a la factura o en
document annex.
L’empresa contractista ha de presentar al Registre Electrònic de Factures de l’IMMB la factura
corresponent a les prestacions executades en el període determinat i amb el detall previst en
el Plec de Prescripcions Tècniques. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim
de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista,
atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepc ió per
efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.
El contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades
en la capçalera del present plec:
- Codi de contracte.
- Òrgan de contrac tació.
- Departament econòmic.
- Departament destinatari.
CODI DIR3: LA0006798
Adreça web on s’han de presentar les factures: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1

Clàusula 18. Revisió de preus
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu
durant la seva durada incloent les pròrrogues.

Clàusula 19. Responsable del contracte
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La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte é s el Departament
d’Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics de l’IMMB. Es designa al Sr. Óscar Martín Pérez com la
persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la
prestació pactada, tot d’acord amb la previsió de l’article art. 62.1 LCSP.

Clàusula 20. Condicions especials d’execució i obligacions
del contractista.
1. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
1.1 De caràcter social:
a) El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que
cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el
pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista
principal i amb efectes deslliuradors.
b) L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
D’acord amb la previsió de la clàusula 23, l’empresa contractista ha de presentar la
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada
finalitzada la prestació.
c) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.
d) Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la
seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si
no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat
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són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies
posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un
certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el
nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment
de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i
una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta
finalitat.
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment
suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà
mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment.
2. Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat.
L'adjudicatari està obligat a garantir la capacitat professional de la persona o persones
destinades a la prestació del servei i a garantir la disponibilitat dels efectius necessaris,
degudament qualificats, per cobrir les tasques objecte d'aquest contracte durant el temps que
duri la prestació del servei.
3. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, el contractista està obligat a:
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte
b. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral
s'ajusta a dret .
c. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
d. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte.
e. Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte,
i de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament
descomptarà l'import de les esmentades despeses de la primera certificació o fact ura
que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.
f. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
g. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb
ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de
confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal
hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
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desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i de l
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. A partir del 25/05/2018 també s’haurà
de complir el que regula el Reglament General de Protecció de Dades, data en què serà
exigible aquesta norma. El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i
se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el
Plec de prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària també haurà de:


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

 Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són les
corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres de
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el
tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.
 Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser
objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’ha gi
extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa
legalment admesa o establerta en aquest plec.
 Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del
tractament.
 També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.
i) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i, amb
caràcter general, el treball objecte del contracte.
j) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment
de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració
de Minusvàlids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la
subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i
obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs
k) Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import
mínim equivalent al valor estimat del contracte, que haurà de presentar simultàniament amb
la formalització del contracte o amb anterioritat, pel cas que no s’hagi escollit la modalitat
d’assegurança de riscos professionals com a solvència.
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l) Comunicar per escrit a l’IMMB el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part
de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del contractista del
subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins dels 15 dies
naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una
penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.
m) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals
n) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.
4. Obligació del contractista de cessió dels drets d’autor:
4.1 El contractista (Autor) cedeix a l’Ajuntament de Barcelona, durant el temps de durada
màxima que la legislació reguladora de la propietat intel·lectual atorga als dre ts d’explotació de
les Obres, de forma no exclusiva, amb caràcter gratuït i per a l’àmbit territorial mundial, els
drets d’explotació que es derivin de l’autoria de l’objecte d’aquest contracte (l’Obra). En
particular, l’Autor cedeix els drets de reproducc ió, distribució, comunicació pública i
transformació de l’Obra, en qualsevol mitjà o suport, inclosa la publicació en el repositori
institucional de l’Ajuntament de Barcelona (BCNROC).
La cessió dels drets de reproducció de l’Obra comprèn la reproducció, total o parcial, en un
suport digital per a la seva incorporació en una base de dades electrònica, incloent el dret a
emmagatzemar-la en centres servidors, així com el dret a realitzar qualsevol altra reproducció
temporal necessària per a permetre els usuaris la visualització, reproducció o gravació en un
disc dur, sense perjudici d’allò establert en l’apartat 4.2 de la present clàusula.
La cessió dels drets de comunicació pública de l’Obra inclou la posada a disposició, total o
parcial, de l’Obra en format digital, així com la difusió a través de qualsevol canal de
comunicació analògic o digital.
La cessió dels drets de transformació inclou la transformació o adaptació de l’Obra, ja sigui
directament o través de tercers, quan es consideri necessari per t al d’adequar-la al format,
imatge o aparença d’internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet,
així com a incorporar qualsevol altre sistema de seguretat en el format electrònic de l’Obra.
La cessió de drets d’explotació objecte del present acord comprèn, així mateix, la facultat de
l’Ajuntament de Barcelona per enviar metadades de l’Obra als cercadors, xarxes d’investigació
o repositoris que l’Ajuntament de Barcelona tingui per convenient.
4.2 L’Autor autoritza expressament a què la publicació de l’Obra en el repositori institucional
de l’Ajuntament de Barcelona ho serà sota la llicència d’ús en la modalitat de “....” (CC.....), de
manera que l’Obra pugui ésser reutilitzada d’acord amb la referida llicència d’ús i sempre que
es respecti la cita de l’autoria.
4.3. L’Autor declara que és el titular dels drets de propietat intel·lectual en relació amb l’Obra
objecte del present contracte, que l’Obra és original i que, en el cas d’haver cedit prèviament
els drets sobre l’Obra a tercers, ostenta l’oportuna reserva als efectes de la cessió objecte del
present contracte. En aquest sentit, l’Autor respon davant l’Ajuntament de l’autoria i
originalitat de l’Obra i de l’exercici pacífic dels drets d’explotació cedits en virtut d’aquest
contracte, garantint que sobre els mateixos no existeixen compromisos o gravàmens de cap
tipus que puguin atemptar contra els drets que es cedeixen a l’Ajuntament de Barcelona en
virtut d’aquest acord. L’Ajuntament podrà repetir contra l’Autor qualsevol responsabilitat que li
pugui ésser exigida en virtut d’accions, reclamacions, multes o conflictes instats per tercers en
relació amb els drets d’explotació objecte del present contracte.
4.4. L’Autor és l’únic responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions
que puguin aparèixer en l’Obra. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de l’Ajuntament de
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Barcelona respecte de les eventuals reclamacions formulades de tercers en relació als referits
drets.
5. D’acord amb la previsió de l’article 130.6 LCSP, l’empresa contractista, quan sigui d’aplicació
la subrogació del personal que executa el contracte, serà responsable de respondre dels
salaris impagats i de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Clàusula 21. Modificació del contracte.
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan
de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas
l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte,
tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del
responsable del contracte.
A) Es pot modificar el contracte per les causes previstes següents : No se’n preveuen.
B) Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment .
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document
administratiu.

Clàusula 22. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de conformitat a la factura presentada.
2. S’acordarà la liquidació del contracte, si escau, dins del termini de seixanta dies a comptar
des de la data de l’acta de conformitat de la darrera factura.
3. A partir de la data de recepció del contracte el contracte, començarà a córrer el termini de
garantia, que serà de:
- Projecte als 6 mesos de l’obtenció de la CTP
- Resta dels treballs als 12 mesos de la finalització dels treballs, en el cas d’ampliació del
contracte

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

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

Clàusula 25. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realització.
2. La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part
de l’Administració.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o
per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP.

Clàusula 26. Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials,
ambiental i laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes:
a) Faltes molt greus:
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- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de l’obligació de substituir la persona o persones de l’equip, a requeriment
del Departament de Comunicació de l’IMMB, en el cas que es detecti que les competències
dels treballadors/ores no són adequades o no assoleixen el rendiment i comportament
necessaris.
- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini
indicat pel responsable del contracte.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
-Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’exec ució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt
greus.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
Sancions contractuals.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
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En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista
una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si
comporta incompliment de l’obligació principal del contracte
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia
l'emissió dels informes pertinents.
Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s
document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Clàusula 27. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i
313 LCSP.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals
c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en
el de prescripcions tècniques.
e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció
greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials,
sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.
f) La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos fiscals,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
g) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
h) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
i) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.
k) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.
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Clàusula 28. Recursos legals dels licitadors
1. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs d’alçada davant l’Ajuntament de
Barcelona, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la
notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al
que s'hagi produït la desestimació tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Clàusula 29. Integritat i conflicte d’interessos
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran el seu comportament
d’acord els principis i valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de conducta de
l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de l’article 3.2 de l’esmentat Codi,
publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.
Tot d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen els
conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de seguir les
empreses seran:
Les empreses licitadores i contractistes de l’Ajuntament de Barcelona han de,
1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
2. respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.

Pàg. 29 de 35

Institut Municipal de Mercats

4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats públics durant l’adjudicació dels c ontractes o en la seva execució per obtenir
qualsevol benefici.
5. no han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
contractació ni als càrrecs i personal de l’Ajuntament de Barcelona ni als seus familiars,
incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
6. han de facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona i les
normes relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona que intervingui en el
procediment de contractació.
7. han de comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractac ió,
qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què
tinguin coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article
71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i
mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren
obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si
concorre dolo, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la
previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l’article 71.2.c).
Barcelona, 5 de juliol de 2019.
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica
....................................................................................,
amb
NIF
núm.
........................................, amb la següent adreça de correu electrònic .................................. i
als efectes de licitar en el procediment d 'adjudicació de ..................., núm. Expedient
...................
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

1

Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta
Compleix:

Què l’empresa licitadora que representa:
amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu
la classificació empresarial corresponent.

Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
No esta incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 LCSP
està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada
està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) i
tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.
no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.
Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
No realitza/en 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.
Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de
contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la
informació relativa a aquestes actuacions: ...............................................................................
Paràgraf opcional si el contracte im plica contacte habitual am b m enors d’edat
Els treballadors que executin aquest contracte tenen la certificació negativa del Registre central de
delinqüents sexuals vigent.
Paràgraf opcional, acreditació de solvència am b tercers
La solvència s’acreditarà conjuntament amb els tercers següents, els quals adquireixen el
compromís de posar-la a disposició durant tota l’execució del contracte:
Nom:
NIF:
Signatura del tercer:
(afegir tants tercers com correspongui)

1

En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de les
empreses que hi formaran part.
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Paràgraf opcional, subcontractació
Es subcontractaran les tasques que es detallen amb els proveïdors següents:
Tasques: .............
Subcontractista: Nom ..........., NIF ..........
Per a em preses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si
s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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MODEL OFERTA SOBRE 2B
"El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a efectes professionals a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF
núm. ... , major d'edat, en nom propi o en representació de l'empresa ... amb domicili a ...
carrer ... núm. ..., DECLARA que les següents dades són certes i assabentat/ada de les
condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte ..., es compromet
a executar el contracte amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de
prescripcions tècniques, d’acord amb el següent desglòs:
1.- Proposta econòmica
Preu base total ofertat
IVA total al XXXX%
Preu total ofertat (IVA inclòs)

XXXXX euros (1)
XXXXX euros (2)
XXXXX euros (1) + (2)

2.- Perfil professional de consultor: per tenir experiència en projectes tecnològics en
l’àmbit de connectivitat Wi-Fi, pantalles informatives, pantalles tàctils, l’Internet de
les coses, comerç en línia, aplicacions mòbils, analítica de dades o intel·ligència
artificial. (fins a un màxim de 10 punts)
S’han executat els projec tes següents, a més a més dels requerits com a solvència que no
computen per la valoració de l’oferta, (assenyalar el número que correspongui), i s’acrediten
amb presentació dels certificats emesos pels destinataris dels serveis que s’adjunten:
1 projectes
2 projectes
3 projectes
4 projectes
5 projectes o més
S’adjunten els certificats emesos pels destinataris de la prestació dels projectes, degudament
signats i segellats per l’empresa destinatària, a efectes d’acreditar la seva efectiva realització.

3.- Perfil professional de consultor: per tenir experiència en projectes de
transformació digital del comerç i amb participació de múltiples actors. (fins a un
màxim de 10 punts)
S’han executat els projectes següents, a més a més dels requerits com a solvència que no
computen per la valoració de l’oferta, (assenyalar el número que correspongui), i s’acrediten
amb presentació dels certificats emesos pels destinataris dels serveis que s’adjunten:
1 projectes
2 projectes
3 projectes
4 projectes
5 projectes o més
S’adjunten els certificats emesos pels destinataris de la prestació dels projectes, degudament
signats i segellats per l’empresa destinatària, a efectes d’acreditar la seva efectiva realització.
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Annex. Model Certificat criteris objectius: clàusula 10B
El sotasignant, Sr/a. ...................................................................................................,
amb DNI núm..........................................., actuant en nom i representació de
.................................................................................................................., en la seva
condició de ......................................................... i amb poders suficients per subscriure el
present certificat, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte de serveis per al suport a la digitalització dels mercats de l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona,
CERTIFICA:
A
...............................................................................,
NIF/CIF
......................................,
Que d’acord amb el que preveu la clàusula 10 subapartat C) del Plec de Clàusules
administratives de la licitació a dalt esmentada, el licitador ha executat en tant que
consultor expert en projectes tecnològics en l’àmbit de connectivitat Wi-Fi, l’Internet
de les coses, comerç en línia, aplicacions mòbils, analítica de dades o intel·ligència
artificial en el curs dels últims cinc (5) anys els següent s serveis:
NOM DEL
DATA
DESCRIPCIÓ
DATA FINALITZACIÓ
CONTRACTE
D’INICI

Entenent com a projecte tecnològic com aquell que hagi requerit la adquisició i instal·lació d'un
maquinari específic o el desenvolupament d’un programari a mida ja sigui en l'àmbit de
connectivitat Wi-Fi, pantalles informatives, pantalles tàctils, l’Internet de les coses, comerç en
línia, aplicacions mòbils, analítica de dades, intel·ligència artificial, com en aquell en que hagi
sigut necessari analitzar les tendències digitals més recents, avaluar el seu impacte en
l’estratègia del negoci i identificar noves oportunitats en l’entorn digital.
No s’inclouen projectes on el maquinari a adquirir i instal·lar hagin estat maquinaris d’ús comú
i quotidià com CPUs, càmeres web, fotocopiadores, escàners, etc.
I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de l‘Institut Municipal de Mercats de
Barcelona, a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de
serveis del contracte de serveis per al suport a la digitalització dels mercats de l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona; realitzo el present certificat.
A ………............................…, el dia .......... de ……......………….. de 2019

(Segell)
Signatura
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Annex. Model Certificat criteris objectius: clàusula 10C

El sotasignant, Sr/a. ...................................................................................................,
amb DNI núm..........................................., actuant en nom i representació de
.................................................................................................................., en la seva
condició de ......................................................... i amb poders suficients per subscriure el
present certificat, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a
l’adjudicació del contracte de serveis per al suport a la digitalització dels mercats de l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona,
CERTIFICA:
A
...............................................................................,
NIF/CIF
......................................,
Que d’acord amb el que preveu la clàusula 10 subapartat B) del Plec de Clàusules
administratives de la licitació a dalt esmentada, el licitador ha executat en tant que
consultor expert projectes de transformació digital amb participació de múltiples
actors en el curs dels últims cinc (5) anys els següents serveis:
NOM DEL
ACTORS
DATA
DESCRIPCIÓ
DATA D’INICI
CONTRACTE
PARTICIPANTS*
FINALITZACIÓ

Entenent com a projecte de transformació digital aquell que té com a objectiu la incorporació
d’eines digitals que permetin agilitzar els processos interns dels participants, transformant la
seva organització o la cadena de valor a través de la adopció, ús y explotació de recursos
digitals i tecnologies de la informació.
Els esmentats serveis de transformació digital s’han realitzat en marcs de complexitat
organitzativa, i han comptat amb la participació de múltiples actors*, el quals han estat
identificats en el quadre anterior i han d’acreditar mitjançant certific at la seva participació.
I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de l‘Institut Municipal de Mercats de
Barcelona, a l'efecte de prendre part al procediment obert per a l’adjudicació del contracte de
serveis del contracte de serveis per al suport a la digitalització dels mercats de l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona; realitzo el present certificat.
A ………............................…, el dia .......... de ……......………….. de 2019

(Segell)
Signatura
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