PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
SERVEI DE VIGILÀNCIA DEL MERCAT DE SANTA CATERINA
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ:
D'ADJUDICACIÓ: OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Codi
de 1958/16
contracte

Import
pressupost

Descripció
Contract
Contracte

356.810,13

servei de vigilància de les instal·lacions del mercat
municipal de Santa Caterina

Tipificació
contracte

*Òrgan de contractació

0100

*Departament econòmic

0100

*Òrgan destinatari

0100

serveis

Codi CPV
PV

79714000-2

*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’adjudicatari.

Clàusula 1. Objecte i llei del contracte
1.- El present contracte té per objecte el servei de vigilància de les instal·lacions del mercat
municipal de Santa Caterina.. Sens perjudici de tot l’anterior, el detall de les prestacions objecte
del contracte es troba definit al Plec de prescripcions tècniques.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és el Plec de
condicions tècniques,, la seva documentació annexa, si escau, i el present Plec de clàusules
administratives particulars.
2.- Aquest contracte té naturalesa administrativa
administrativa i se sotmet a la legislació de contractes del
sector públic i al Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona.
A part dell present plec de clàusules administratives i el de condicions tècniques, i la seva
documentació adjunta, són d’aplicació:
d’aplicació
1. Directiva 2014/21/ UE de 26 de febrer, sobre contractació pública;
2. Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de
de Barcelona;
3. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos
ntratos del Sector Público;
4. Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
Co
del Sector Público;
5. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
Reglament general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;
6. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
matèria de contractació pública;
7. Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016,
2016, pel qual es reconeix clàusula essencial dels
contractes públics municipals que el contractista no tingui relació econòmica ni financera
il·legal amb un país considerat paradís fiscal;
fis
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8. Decret d’Alcaldia de 20 de novembre de 2013 de contractació pública responsable amb
criteris
teris socials i ambientals;
9. La normativa sectorial que correspongui;
correspongui
10. Normativa
ormativa sobre prevenció de riscos laborals,
laborals, incloent la normativa municipal.
Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
2.1.- El pressupost total de licitació, que determina la competència de l’òrgan de contractació,
és el de 356.810,13 euros IVA inclòs,, amb el desglossament següent: 294.884,40€ més
61.925,73€ d’IVA al 21%.
2.2.- La quantitat indicada en el punt anterior com
com a pressupost net constitueix la xifra màxima
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen
excedeixen el tipus de la licitació i,
per aquest cas, la proposta serà exclosa.
2.3.- El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. Aquest
pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i el preus
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives
generals, i anirà amb càrrec al/als
al/als pressupost/os i la/es partida/es següent/s:
DE L’1 DE MARÇ 31 DE DESEMBRE DE 2017
Any
Econòmic
Funcional
Orgànic
Import net
2017 22764
43121
0100
122.875,11 €

%Iva
21

Import Iva
25.803,77 €

Import total
148.678,88 €

DE L’1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE DE 2018
Any
Econòmic
Funcional
Orgànic
Import net
2018 22764
43121
0100
147.442,20 €

%Iva
21

Import Iva
30.962,86 €

Import total
178.405,06 €

DE L’1 DE GENER AL 28 DE FEBRER DE 2019
Any
Econòmic
Funcional
Orgànic
Import net
2019 22764
43121
0100
24.567,09 €

%Iva
21

Import Iva
5.159,09 €

Import total
29.726,18 €

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.
Si el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
el contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
2. El valor estimat (VE) del
publicitat és de 589.768,80 euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.
Afegit
Clàusula 3. Termini d'execució
El període de contractació serà de dos anys, comptats de l’1 de març de 2017 al 28 de febrer
de 2019 (ambdós inclosos), i prorrogable per un període màxim de vint-i-quatre
vint quatre mesos més.
Clàusula 4. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació
1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
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2. El present contracte s'adjudicarà per procediment obert.
Clàusula 5. Publicitat de la licitació
1. La present licitació es publicarà mitjançant anunci al DOUE, BOE i perfil de contractant de
l’IMMB (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/16053798/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/16053798/customProf)).
2. L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l’adjudicatari en els
diaris o butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà de 1.800 euros.
Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors.
pacitades per contractar amb aquest l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona les
1. Estan capacitades
persones físiques o jurídiques, amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat
o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L'activitat de les esmentades
empreses ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una
d'una organització amb elements suficients per
a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
2. Aquest contracte també pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte.
a solvència exigida en aquest plec,
plec per part de les UTE, s’acreditarà conjuntament amb la
La
suma de totes les empreses integrants de la mateixa.
3. La solvència mínima requerida per a l’execució del contracte és la següent:
3a) Solvència econòmica i financera:
Xifra anual de negocis, o xifra anual de negocis en l’àmbit del contracte, en els últims tres
anys, amb un valor mínim igual al pressupost de licitació del contracte amb caràcter anual,
per import de 294.884,41 euros de preu base IVA exclòs.
S’acreditarà mitjançant
itjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el
registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals presentaran els llibres
inventaris o comptes anuals legalitzats al registre mercantil.
3b) Solvència tècnica o professional
Relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys, que inclourà
import, dates i destinatari. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
competen quan el destinatari
del servei hagi estat una entitat pública, o bé per certificat o declaració emesa
per l’empresari en el cas de persones jurídiques privades.
L’import anual a acreditar durant el major any d’execució dins aquest període de
cinc anys, en serveis d’igual o similar naturalesa, és de 294.884,41euros
294.884,41
de preu
base IVA exclòs.
3c) Alternativament, la classificació administrativa mínima que permet als licitadors acreditar la
seva solvència sense la necessitat de presentar els documents anteriorment
anteriorment assenyalats és la
següent:
Grup M, Subgrup 2 i Categoria 2
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4. El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa se’l requerirà, amb
caràcter previ a l’adjudicació del contracte, perquè presenti la documentació acreditativa de
complir amb els requisits de capacitat, d’aptitud i de solvència establerts en aquesta clàusula.
clàusula
Aquesta documentació es troba descrita a la clàusula 12.3 d’aquest Plec de clàusules.
Clàusula 7. Documentació que han de presentar els licitadors dins el termini de
presentació d’ofertes.
La documentació es presentarà en tres sobres tancats, designats respectivament
respectivam
amb els
números 1, 2A i 2B. El sobre número 1 ha de contenir la documentació administrativa.
administrativa El sobre
número 2A ha de contenir la documentació que haurà de ser valorada segons
seg
criteris de judici
de valor. I el sobre número 2B ha de contenir la documentació que haurà de ser valorada
segons criteris avaluables de forma automàtica.
Aquests sobres han d’estar signats pel licitador o persona que el representi, i en el seu interior
s’incorporarà una relació, en full independent, en la que es facin constar els documents
inclosos ordenats numèricament.
La documentació que contenen els sobres
sobres núm. 1 i 2A no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre núm. 2B, relatiu a la proposició econòmica i
documentació tècnica de criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta
obligació implicarà l’exclusió
ió de la licitació.
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial,
sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica. L’Ajuntament garantirà la
confidencialitat de la informació expressament
expressamen així designada.
La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar les dades
personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la legislació
o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de Barcelona
Barcelona garanteix la confidencialitat en el
tractament de les dades de caràcter personal que recull, així com la implementació de les
mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la seguretat d'aquestes dades.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les vostres
dades (identificatives
icatives i de contacte) només seran a cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un
fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat
f
de
publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos 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
PSCP(perfil licitador) i les seves eines de
licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el vostre consentiment en
els tractaments de les vostres dades per les finalitats indicades.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació,
rectificació, cancel·lació i oposició, pel que al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que al fitxer PSCP presentant
sol·licitud a less oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, ubicades al Passeig de Gràcia, 19, 08007 de Barcelona o mitjançant l’adreça
electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
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1. Sobre núm. 1.
A l’exterior del sobre ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Documentació administrativa del
contracte que té per objecte ......... amb codi número .........., presentada per l’empresa ... amb
CIF/NIF ...,
., amb domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail.....
e
"
El sobre ha de contenir el/s document/s que tot seguit es relacionen:
a) Declaració en el format del Document europeu únic de contractació, que els licitadors
descarregaran
del
perfil
de
contractant
de
l’IMMB
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/16053798/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/16053798/customProf). La documentació a què fa
referència aquesta declaració es requerirà, per a la seva presentació, únicament al licitador que
hagi obtingut la major puntuació d’acord
d’acor amb els criteris de valoració, segons es detalla a la
clàusula 12.3 d’aquest Plec de clàusules.
b) Especialitats en relació a les unions temporals d’empreses:
b.1. Cadascun dels empresaris haurà de presentar la corresponent declaració responsable
indicada en l’apartat anterior, o bé un única declaració signada conjuntament.
b.2. Caldrà presentar un document on es nomeni un representant o apoderat únic amb
facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a
la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que
subscriuen la UTE, el percentatge de participació de cadascun d’ells, i el compromís de
constituir-se
se formalment en Unió temporal, cas de resultar adjudicataris.
b.3. Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució en
escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat,
t, prèviament a la signatura del
contracte.
c) Declaració responsable respecte si el licitador,
licitador, subcontractistes o empreses filials o
empreses interposades, mantenen operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista
de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu
defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells.
2. Sobres núm. 2A i 2B:
Sobre núm. 2A: a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2A. Proposició per al procediment relatiu al contracte que té per objecte ..., codi de
contracte núm. ..., presentada per l’empresa ... amb CIF/NIF ..... Documentació acreditativa de
les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a
judicis de valor.”
Aquest sobre ha de contenir
ontenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per
a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats
a
a
la clàusula 9 “Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants” del
de present plec.
Sobre núm. 2B,, a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre
Sobre núm. 2B. Proposició per al procediment relatiu al contracte núm. ..., que té per objecte
..., codi de contracte núm. ...,presentada per l’empresa ... amb CIF/NIF.... Proposició
econòmica per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.”
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Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el
representi, per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats a la
clàusula 9 “Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants” del present plec.
En tot cas la
a proposició econòmica s’ha d’ajustar al model següent:
"El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF
DNI/NIF núm. ... , major d'edat, en
nom propi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a ... carrer ... núm. ...,
assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte que té per
objecte ..., es compromet a realitzar-lo
realitzar
amb
mb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al de prescripcions tècniques d’acord amb el següent desglòs:
Preu base ofertat
IVA al XX%
Preu total ofertat (IVA inclòs)

XXXXX euros
XXXXX euros
XXXXX euros

A l’interior de cada sobre s’ha d’incorporar una relació, en full independent, dels documents que
hi conté ordenats numèricament.
numèricament
Clàusula 8. Presentació de la documentació i de les proposicions
1.- En l’anunci del perfil de contractant s’assenyalarà la data i hora límit per a la presentació de
proposicions. Aquest termini respectarà un mínim de 35 (trenta-cinc)
cinc) dies naturals des de
l’enviament de l’anunci de licitació al DOUE i 15 dies naturals des de la publicació de la
convocatòria
ocatòria de licitació al BOE i al perfil de contractant.
2.- Els tres sobres es presentaran a la seu de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, amb
adreça a l’Avinguda Icària 145-147,
145
4a planta, 08005 Barcelona
a i es podran
podra presentar:
a) De forma presencial a la seu del propi Institut, abans de les 14 hores del darrer dia hàbil
per a la presentació de proposicions.
b) Per correu administratiu en una 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
zi 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
enviament d’un correu electrònic a l’adreça contractacio@mercatsbcn.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
previst i abans de les 14 hores.
Si l’últim dia del termini és diumenge o festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat fins
al primer dia hàbil següent.
Per consultes relacionades amb la licitació podeu consultar als telèfons 934132895 –
934132882, o a l’adreça electrònica contractacio@mercatsbcn.cat
Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants.
Per a l’adjudicació del present
esent servei, i d’acord amb allò que preveu la LCAP, l’Institut Municipal
de Mercats de Barcelona, valorarà entre les diferents ofertes presentades, la millora en el
lliurament del servei, la qualitat del servei, i el pla d’execució previst.
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Més concretament,
ent, es valorarà de forma específica i amb
amb el següent barem de puntuacions
màximes aquests conceptes, i que totes les empreses licitadores hauran d’especificar en el
document anomenat “Aportacions al servei de vigilància del mercat de Santa Caterina”.
Caterina
Aquest
uest document formarà part de la documentació que de forma obligatòria cal presentar en dos
sobres i haurà d’incloure punt per punt i amb el mateix ordre del quadre que es presenta a
continuació quines són les aportacions que l’empresa licitadora es compromet
compro
a aportar i
desenvolupar en el decurs del servei, i que en cas de resultar ser l’adjudicatària passaran a tenir
caràcter contractual.
“APORTACIONS AL SERVEI
EI DE VIGILÀNCIA DEL MERCAT DE SANTA CATERINA“
RINA“
EN EL SOBRE NÚM. 2A
1. Pla de vigilància amb assignació de temps i tasques.
2. Organització del servei en situacions no ordinàries.
3. Altres millores aportades pel licitador, i que siguin avaluables al desenvolupament del servei.
EN EL SOBRE NÚM. 2B
4. Millora en el preu de licitació.

PUNTS
MÀXIMS
45 punts
20 punts
15 punts
10 punts
55 punts
55 punts

D’acord amb el següent criteri, l’oferta econòmica que presenti la baixa econòmica més gran
obtindrà el màxim de punts previst, i les restants s’ordenaran proporcionalment a aquella,
d’acord amb la fórmula següent:
Punts = ( PM * 55) / PO
PM : Oferta més baixa
PO : Oferta econòmica de cada licitador

Els criteris de valoració emprats de les propostes tècniques (Sobre 2A) , seran els
següents:
1. Proposta del pla de vigilància amb assignació de temps i tasques (fins a 20

punts):

a. Eficàcia i eficiència en l’execució del servei, d’acord amb l’operativa de treball
proposada, per a la consecució d’un òptim resultat dels recursos destinats al
contracte (fins a 15 punts)
b. Facilitats de supervisió de les tasques objecte del contracte per part de l’òrgan de
contractació (fins a 5 punts)
2. Organització del servei en situacions no ordinàries (fins a 15 punts):

a. Previsió de cobertura del personal destinat a l’execució
l’execució del contracte en casos de
baixes laborals (fins a 5 punts)
b. Previsió de cobertura del personal destinat a l’execució del contracte en períodes
de vacances (fins a 5 punts)
c. Previsió de cobertura en casos d’horaris i/o dies de la bossa d’hores (fins a 5
punts)
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3. Altres millores aportades pel licitador, que siguin avaluables pel desenvolupament

del servei (fins a 10 punts):

a. Millores en la dotació de material per a un òptim desenvolupament de les diferents
tasques que requereix el servei, així com ells equips de que en disposi el mercat i
lligats directament a les tasques de vigilància del mateix com ara CTTV, de l’equip
antiintrusió,
ntrusió, o d’altres (fins a 4 punts)
b. Propostes de formació en Seguretat, per al personal responsable del recinte, com
ara plans d’evacuació, plans de coordinació del complex on es situa el mercat, o
d’altres (fins a 2 punts)
c. Disposició de telèfon d’atenció
d’atenció 24 hores o similars, per a possibles incidències
durant el desenvolupament del servei (fins a 2 punts)
d. Sistemes de comunicació intern amb la Direcció del mercat, així com aparell
addicional per autoritat en cas d’emergència o incidència (fins a 2 punts)
Consideració d’ofertes anormalment baixes o desproporcionades.
1. Aquelles ofertes dels licitadors en què la baixa en el preu del contracte (sobre 2B) superi en
un 10% a la baixa la mitjana aritmètica de les proposicions presentades pel conjunt de
licitadors,
dors, s’entendrà que inclouen valors anormals o desproporcionats. Pel seu càlcul s’aplicarà
la següent fòrmula:
Si “P” < [(∑ imports de les ofertes presentades / número de licitadors) / 1,10] es
considerarà l’oferta del licitador anormal o desproporcionada.
desproporciona
On “P”, és el preu del contracte ofertat pel licitador
En aquests casos, s’atorgarà un termini d’audiència de 7 (set)) dies naturals als licitadors als
efectes que puguin justificar la valoració de la seva oferta i precisar amb detall les seves
condicions,
ions, d’acord amb l’article 152.3 TRLCSP.
2. En el cas de les propostes tècniques, i atenent a la importància per al normal i eficient del
desenvolupament del servei objecte del contracte, s’exigeix una puntuació mínima de 30 punts
dels 45 possibles, de tal manera que les empreses licitadores que no assumeixin aquest mínim
exigit, restaran excloses de continuar en el procés de valoració, i la Mesa de Contractació ja no
procedirà a l’obertura del sobre 2B.
Puntuació final.. La puntuació màxima a obtenir (sumant
(suma els sobres 2A i 2B) és de 100
punts.
En cas que resulti un empat a la puntuació final entre diversos licitadors, es procedirà de la
següent manera:
1.- Si un dels licitadors és un Centre Especial de Treball, es proposarà l’adjudicació al seu
favor. Pel cas que l’empat es produeixi entre varis
varis Centres Especials de Treball, es proposarà
l’adjudicació a aquell que hagi obtingut major puntuació en els criteris sotmesos a judici de
valor. Si persistís l’empat, s’efectuarà un sorteig.
2.- Si no hi ha cap licitador amb qualitat de Centre Especial de Treball, es proposarà
l’adjudicació a aquell dels licitadors que acrediti tenir un major nombre de persones amb
discapacitat a la plantilla, prenent com a referència la data de finalització del termini per a
presentar ofertes (no es tindrà en compte el 2% legalment obligatori per a les empreses que els
correspongui). Pel cas que persisteixi l’empat, es proposarà l’adjudicació a aquell que hagi
obtingut major puntuació en els criteris sotmesos a judici de valor. Si persistís l’empat,
s’efectuarà un sorteig.
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Clàusula 10. Mesa de contractació.
contractaci
1.- La mesa de contractació estarà constituïda per:
a) El Gerent de l’IMMB, que actua com a President
b) El Director de Mercats i Projectes Estratègics de l’IMMB, o persona en qui delegui.
c) El Cap de Mercats, o persona en qui delegui.
d) El Director d’Administració General de l’IMMB, o persona en qui delegui.
e) El Cap dels Serveis Jurídics de l’IMMB, o persona en qui delegui.
f) L' Interventor delegat o funcionari en qui delegui
2.- Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació, que podrà ser també un
vocal de la mateixa Mesa que compaginarà ambdues funcions.
Clàusula 11. Obertura de proposicions
1.- Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació
Contractació notificarà per
correu electrònic a les empreses licitadores la data d’obertura del Sobre 2A i, en el mateix
correu podrà anunciar també la data d’obertura del Sobre 2B.
En la data assenyalada, i en sessió pública, es procedirà a l'obertura del sobre núm. 2A, i el
remetrà
metrà al tècnic corresponent per a l’avaluació prèvia dels criteris que no són quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules. Un cop rebut
rebut aquest informe, la Mesa de Contractació
C
procedirà, en la mateixa sessió pública, a donar a conèixer el resultat
ltat de la valoració assignada
als criteris de judici de valor (Sobre 2A) i a l’obertura dell sobre núm. 2B, prèvia convocatòria als
licitadors per correu electrònic en cas que no s’hagués anunciat anteriorment la data d’obertura
del sobre 2B.
A continuació s’efectuarà
efectuarà la valoració dels criteris automàtics en el mateix acte o bé per previ
recompte i informe del servei corresponent, i finalment elevant a l’òrgan de contractació la
proposta de classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i acceptades, i
d'adjudicació a favor del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
3.- El lloc, dia i hora de l’obertura del/s sobre/s es notificarà únicament a les adreces de correu
electrònic facilitades pels licitadors
tadors en la declaració incorporada al Sobre 1.
Clàusula 12. Adjudicació del contracte.
1. L'òrgan competent, mitjançant resolució motivada, adjudicarà el contracte en el termini
màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions
prop
rebudes.
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, els licitadors tenen dret
a retirar la seva proposta i a què se'ls torni o cancel·li la garantia constituïda, si escau.
2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa de
contractació, excepte en els casos següents:
a) Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de l'ordenament
jurídic. Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament
exclusivament el licitador en favor
del qual es realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la
següent proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord
amb l'ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades.
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b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser
complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En
aquest cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat
presentat per tal que en justifiqui la
valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel
licitador, dels informes esmentats
esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació acordarà
l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa d'acord amb l'ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades.
3. Prèviament a l'adjudicació, es requerirà al
al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament
més avantatjosa perquè presenti la següent documentació:
A.- Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari:
a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals),
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
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'apartat anterior, informe de
reciprocitat expedit per la Missió Diplomàtica Permanent espanyola i acreditació de tenir
oberta
erta 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
regul
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 públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent.
b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
Les empreses estrangeres d’Estats membres de la Unió Europea acreditaran la seva
se solvència
a través dels següents documents, justificatius de l’acompliment de les condicions mínimes
requerides per accedir a l’adjudicació del contracte previstos al present Plec.
C.- Acreditar la solvència econòmica i financera, tècnica i professional, o la classificació
empresarial si escau, d’acord amb el previst a la clàusula 6.3 del 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
los en la seva totalitat. En aquest cas, el licitador presentarà una declaració
responsable del representant legal de l'empresari conforme les circumstàncies reflectides
reflecti
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.
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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
d’ajustar
a l’objecte del
contracte;
- o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del Cens;
- o el document de declaració en el Cens corresponent.
2. A més, només per a les persones jurídiques:
- Una declaració responsable de trobar-se
trobar
en un supòsit
sit 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
haver se donat de baixa a la matrícula de l’impost.
E.- Constitució de la garantia
rantia 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:
1. 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.
2. Aval.
3. Assegurança de caució.
4. Retenció en el preu. En cas d’escollir aquesta modalitat es presentarà declaració que així
ho assenyali, signada pel representant legal del licitador.
licitad
F.- Certificats de trobar-se
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. En aquest cas, també es podrà presentar una declaració autoritzant a l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona per a l’obtenció de tots ells per compte del licitador.
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
a 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 a la clàusula 19.3.1.j)
del Plec de clàusules administratives
administratives particulars, si la clàusula ho preveu expressament.
I.- Declaració
eclaració responsable en què es compromet 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
derivar
del contracte,
e, 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
Licitadors i Empreses Classificades o,
en el seu cas, en un certificat comunitari de classificació, no han experimentat cap
variació.
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La documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del
següent al de la recepció del requeriment. Un cop presentada la documentació assenyalada i
constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils
següents al de la recepció de l'esmentada documentació. Si el licitador 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 al següent
licitador segons l'ordre
dre en què hagin quedat classificades les ofertes.
En cas de falsedat en les declaracions responsables presentades pel licitador proposat com a
adjudicatari, aquest quedarà automàticament exclòs 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 13. Garanties definitiva i complementària
1. Garantia definitiva
El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs, dins del termini de
10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
Si el licitador seleccionat 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.
2. La/es garantia/es que
ue no es faci/n mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de
constituir-se
se en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval
bancari o per contracte d'assegurança de caució. L’acreditació de la seva constitució podrà ferse per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Clàusula 14. Notificació de l'adjudicació, perfeccionament i publicitat de la formalització
del contracte
1. L'adjudicació del contracte serà notificada per correu electrònic als licitadors en el termini
màxim dels 10 dies hàbils següents a què hagi estat acordada i es publicarà en el perfil de
contractant (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/16053798/customPr
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/16053798/customPr
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/16053798/customProf)
2. En la notificació de l'adjudicació adreçada a l’adjudicatari, l'interessat serà citat perquè
concorri
rri a formalitzar el contracte en el termini assenyalat.
Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
assenyalat s’entendrà que l’adjudicatari retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la
documentació al següent licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i
podrà reclamar, si escau, a l’adjudicatari retirat la indemnització
indemnització que correspongui.
No obstant, la formalització del contracte haurà de ser posterior al termini de 15 dies des de la
notificació de l’adjudicació atès que procedeix la interposició de recurs especial en matèria de
contractació.
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
elevar
a
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escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament
at
aniran al seu càrrec.
4. La formalització del contracte es publicarà en el
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/16053798/customProf

perfil

de

contractant

Clàusula 15. Inici i lloc d’entrega de les prestacions
L’execució del contracte s’iniciarà en la data de signatura del contracte o en la data que el propi
contracte pugui assenyalar, si escau.
Lloc d’entrega de les prestacions: Els mercats on correspongui duu a terme les actuacions
objecte del contracte.
Clàusula 16. Abonaments al contractista
La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de
conformitat amb el que estableix el Plec de clàusules administratives
administratives generals, en el Plec de
condicions tècniques i en el present Plec, i requerirà la prèvia conformitat del Director dels
Serveis Tècnics.
El contractista ha de presentar a l’Institut Municipal de Mercats la/es factura/es corresponent/s
corresponent
a les prestacions executades, amb caràcter mensual.
El contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades
especificades en la capçalera del present plec:
- Codi de contracte.
- Òrgan de contractació.
- Departament econòmic.
- Departament destinatari.
Les factures es presentaran en format electrònic.
Dades per preparar la factura electrònica:
ENS

CE
ADMINISTRATIU ADREÇA
CODI CENTRE

Institut Municipal de
0100 Administració General
Mercats de Barcelona

C/P

Av. Icària, 145--147,
08005
4a planta

El codi 0100 serveix pels tres codis DIR3.
Adreça web on s’han de presentar les factures: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1
://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1
Clàusula 17. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.
Clàusula 18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte
L’Institut de Mercats designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la
Corporació o aliè. Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i
vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i
inspecció mitjançant les verificacions corresponents.
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És responsable el Director dels Serveis Tècnics de l’Institut de Mercats.
Clàusula 19. Condicions especials d’execució i obligacions del contractista.
1. Condicions especials d’execució
OPCIÓ 1 Un 5 % dels treballadors que executin el contracte (i de les hores totals de treballs
anuals) han de ser persones amb dificultats
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i un 5 % del
pressupost d’adjudicació s’ha de subcontractar amb Centres Especials de Treball i/o amb
Empreses d’Inserció. L’adjudicatari podrà optar a complir només amb una d’aquestes
obligacions o una combinació
ió de les dues, sempre i quan cobreixi un 10 %.
En relació a aquesta clàusula podeu consultar per major informació a Barcelona Activa (dades
de contacte: insercio@barcelonactiva.cat o telèfon 933209532)
OPCIÓ 2 El contractista adjudicatari té l’obligació de que totes les baixes, substitucions i noves
contractacions s’hauran de realitzar mitjançant la contractació de persones amb dificultats
d’inserció al mercat laboral conforme als perfils descrits a l’article 5 del Decret d’Alcaldia de
Contractació
tació Pública Responsable, fins a arribar a un 5% sobre el total de la plantilla que
executi el contracte (i de les hores totals de treballs anuals)
2. Obligacions essencials del contracte:
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual,
en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
El compliment de les condicions especials d’execució establertes tindrà el caràcter d’obligació
contractual essencial.
3. Obligacions dell contractista:
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, el Plec
de condicions tècniques i el present Plec, 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.
Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar
acreditar que la seva situació laboral s'ajusta
a dret.
b. 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.
c.

Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament
descomptarà l'import de les esmentades despeses de la primera certificació o factura que
s'expedeixi
'expedeixi o de les següents, si fos necessari.

d. 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.
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e. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que
estiguin relacionats amb l’objecte
l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb
ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i normes
rmes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic. Als efectes de l'esmentada normativa, el contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en
matèria
èria 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’adjudicatari
també haurà de:
♦ Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què
què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l'adjudicatari/ària manifesta
que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic
i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de
les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte
compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
♦ Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les corresponents al
nivell requerit bàsic,, i són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips,
sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els
termes que estableix aquell reglament.
♦ Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte
de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi 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.
f.

Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne
fer
ús en
el servei objecte del contracte.

g. 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
h. Disposar d’una pòlissa d'assegurança
d'asseguran de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000
30
euros, que haurà de presentar a l’Institut Municipal de Mercats en cas que se li requereixi.
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i. Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de
no discriminació
iscriminació i igualtat de tracte relatius a:
- la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia,
nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole;
- la dignitat i llibertat de les persones.
j. L’adjudicatari restarà obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals, i haurà de presentar a les oficines del Institut Municipal de Mercats la documentació
acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals. Així mateix, donarà compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació
d’activitats empresarials a què es refereix l’article
l’article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004
de 30 de gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos
laborals per a empreses externes de l’Ajuntament de Barcelona.
Barcelona Ell document de coordinació
empresarial en prevenció de riscos laborals es troba a www.bcn.cat/perfildecontractant
4. Propietat intel·lectual.
La propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolupament del contracte serà
totalment i exclusiva de l’Institut Municipal de Mercats / Ajuntament de
de Barcelona, inclosa la
documentació generada en qualsevol suport i format. Els productes i subproductes derivats no
podran ser utilitzats sense permís explícit. L'adjudicatari podrà fer ús d’aquests, ja sigui com a
referència o com a base de futurs treballs,
treballs, sempre que compti per a això amb l'autorització
expressa, per escrit, de l’Institut de Mercats / Ajuntament de Barcelona. L’empresa
adjudicatària accepta expressament que els drets d’explotació dels materials derivats d’aquest
plec corresponen únicamentt i exclusiva a l’Institut de Mercats / Ajuntament de Barcelona. Així
doncs, el contractista cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets d’explotació dels
treballs objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció,
reproducc
transformació o modificació i qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord
amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual.
Clàusula 20. Modificació del contracte.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació
contractació només podrà modificar el contracte:
1. Per raons d’interès públic:
Sempre i quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les següents
circumstàncies:
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte a causa d’errors o omissions en la redacció del projecte o de les
especificacions tècniques.
b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que
determinin la seva falta d’idoneïtat,
d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric,
arqueològic, ambiental o semblants, posades de manifest després de l’adjudicació del
contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida d’acord
amb una bona pràctica professional en l’elaboració del projecte o en la redacció de les
especificacions tècniques.
c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes
inicialment definits.
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d) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre
que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagi produït després
de l’adjudicació del contracte.
e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, ambientals, urbanístiques, de
seguretat o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del contracte
La modificació del contracte que s’acordi no podrà alterar les condicions essencials de la
licitació i de l’adjudicació del contracte, i haurà de limitar-se
se a introduir les variacions
estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà
obligatòria per al contractista.
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.
2. Per causes previstes i precises:
La/es causa/es prevista/es i precisa/es de modificació del contracte és/són la/es següent/s:
L’establiment de mesures d’estabilitat pressupostària que puguin afectar el contracte amb una
reducció màxima del 10 % del seu preu i es justifiqui suficientment aquesta afectació.
Clàusula 21. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta
correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant l’aprovació de les corresponents factures.
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
recepció de les prestacions o des de que l’Institut de Mercats rebi la factura si aquesta és
posterior a la data de recepció.
3. Un
n cop efectuada la recepció o conformitat, començarà a córrer el termini de garantia, que
serà de dos mesos.
4. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació
del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi
transcorregut el termini de garantia.
Clàusula 22. Subcontractació
D’acord amb el règim previst al Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Clàusula 23. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.
Clàusula 24. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per
p a la seva
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva.
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2. La constitució en mora del contractista 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 0,20 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte
ntracte (IVA exclòs).
4. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió
dels informes pertinents.
5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total,
arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà resoldre
el contracte o acordar-ne
ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
6. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
Clàusula 25. Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats
responsabilitats i sancions establertes en el Plec de
clàusules administratives generals.
A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen
a) Faltes molt greus:
- 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
iment 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.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
- L’incompliment de l’obligació de reserva en la nova contractació de personal, establerta en
el present 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
ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
c) Faltes lleus
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan 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.
Les faltes establertes en aquest plec se subjecten, segons llur tipificació, al règim de sancions i
altres responsabilitats previst al Plec de clàusules administratives generals.
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 26. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al Plec de
clàusules administratives generals, amb els efectes assenyalats.
2. A part de
e 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 obligacions contractuals essencials.
f)

Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.

g) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes
en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
h) No haver guardat la deguda reserva respecte
respecte a 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.
i)

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
cont

j)

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.
2016

Clàusula final. Personal a subrogar, si escau.
De conformitat amb l’article 120 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (RDLeg
3/2011) s’ofereix als licitadors, la relació de les condicions dels treballadors que actualment
realitzen la seva feina de forma habitual a les instal·lacions del Mercat municipal de Santa
Caterina, amb indicació
ació d’antiguitats i altres plusos específics, d’acord amb les dades
facilitades per l’empresa que actualment presta el Servei, i que haurien de ser subrogats per un
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nou adjudicatari del servei, si escau, d’acord amb l’Estatut dels Treballadors i el Conveni
Conven
Col·lectiu d’aplicació.
DOTACIÓ VIGILÀNCIA MERCAT DE SANTA CATERINA
CATEG.

EMPLEAT

VS.1

MDF

VS.2

VDFJ

VS.3

GSHJA

VS.4

BVM

VS.5
Mitja
jornada

BMJ

CONVENI
APLICAT
Estatal Emp.
Seg.
Estatal Emp.
Seg.
Estatal Emp.
Seg.
Estatal Emp.
Seg.
Estatal Emp.
Seg.

ANTIGUITAT
05/11/2008

TIPUS
CONTRACTE
100

MILLORA
VOLUNTÀRIA
104,20 €

PLUS
PERILLOSITAT
S/Conveni

18/10/2012

189

104,20 €

S/Conveni

14/07/2000

100

104,20 €

S/Conveni

25/10/2013

100

104,20 €

S/Conveni

14/07/2016

402

L’empresa que actualment presta el servei és:
SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA SL
Santa Matilde, 26
08031 Barcelona
Telèfon 93 358 86 42 / Fax 93 420 97 75
Barcelona,

Francisco Collados i Collados
Director d’Administració General
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S/Conveni

PLUS
ACTIVITAT
90,00 €

130,00 €

