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PLEC DE C USULES ADMINISTRATIVES PARTICU LARS

CONTRACTE RESERVAT'DE Serveis auxiliars de I'Arxiu Històric de la
Ci utat .TRAMrrAcró onornànrn

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIó: OBERT art. 156

Codi de
contracte

Import
Pressupos
t hase

37s2/2078 Descripció
contracte

Serveis auxiliars de I'Axiu Històric de la Ciutat

62.259,34€,lVA
inclòs

Contracte de serveis 9251 0000,9Tipificació.
contracte

Codi CPV

*òrgan de contractació Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona

Direcció Memòria Historia i Patrimoni

*òrgan destinatari Arxiu Històric

*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades pçr l'empresa
adjudicatària,

APROVAT pel gerent

En data: LUOIl2Otg
La secretària delegada

Exp.4454/2OtB

*Depaúament
econòmic
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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1. Obiecte del contracte.

Aquest Plec té per objecte definir les prescripcions que hauran de podar-se a terme en la
cóntractació i prestació de serveis auxiliars de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a realilzar
a la seva seu, la Casa de l'Ardiaca, situada al carrer Santa Llúcia, núm. 1, de Barcelona

En l'objecte del c.ontracte s'incorporen les mesures de contractació pública sostenible relatives
a criteris de valoració de les ofertes i condicions especials d'execució

D'acord amb l'article 99.3 LCSP, I'objecte del contracte no s'ha dividit en lots amb la
motivació que s'ha expressat en I'informe de necessitat que es troba en l'expedient.

2" Rèoim iurídic,

El contracte és subjecta a les regulacions de la llei 9/2017, de B de novembre , de Contractes
del Sector Públic (LCSP) i a la normativa de desenvolupament i es tipifica com a contracte
administratiu de serveis d'acord amb les previsions de I'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 çn la Gaseta municipal del dia 28 d'abril.

De conformitat amb la disposició addicional quarta del LCSP es reserva la participació en
aquest procediment d'adjudicació a Centres Especials de Treball, o bé empreses d'lnserció
regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses
d'inserció,

També li és d'aplicació el Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials o empreses intérposades no tenen relació ecónòmica ni
financera il.legal amb un país considerat paradís fiscal.

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del
co ntra cte

1. D'acord amb la previsió de I'article 100 LCSP, el pressupost ba$e de licitació és de
62.259,34 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

51.454,00 euros de pressupost net

10.805,34 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 2! o/o
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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'excedèix 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 I'objecte del contracte i anirà amb càrrec allals pressupost/os i la/es
partida/es pressu postà ries seg üent/s :

Pressupost base lmport IVA Total
a Any 201 9 34.372,11€ 7.218,14€ 41.590,25€

a Any 2020 17.081,90€ 3.587,20€ 20.669,09€

Pressupost base 62.259,34€

El pressupost base es desglossa de la manera següent:

Costos directes
Costos salarials 41.902,66€
TOTAL 4í.902,66€
Costos indirectes
Despeses qenerals d'estructura 1.848,65€
Marge de licitació 5.545,94€
Costos indirectes 2.156,75€
TOTAL 9.551,34€
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): 5í.454,00€

El pressupost previst com a import màxim de lícitació és de 62.259,34 €, i s'ha calculat
considerant un preu/hora de sortida (inclou: preu/hora segons categoria referenciada al
Conveni Col'lectiu del Sector de Serveis Auxiliars, codi no31008825012009, en compliment de
l'anunci de la Generalitat de Catalunya, amb data 21 de setembre de 2016, costos de Seguretat
Social, plusos,costos de matèries primeres, despeses generals d'estructura, benefici industrial
i IVA) i hores previstes de servei per a cada categoria.

Els costos salarials srhan calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores que ha

d'executar el contracte amb les categories professionals i nombre d'hores de servei, segons
s'especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT),

2. El valor estimat (VE) del contracte és de 51.454,00€, sense incloure I'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 amb la previsió de l'article 101 LCSP

Any VE prestació VE eventuals pròrrogues
a Any 2018 34.372,11€
a Any 2019 17.081,90€

TOTAL 5í.454,00€
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Clàusula 3. Durada del contracte
Es preveu una durada del contracte d'un any, a comptar des l'1 d'abril de 2019, o bé des de
i'endemà de la seva formalització, si fos posterior.

Clàusula +. òr:gan de contractació. Perfil de contractant.
1. L'òrgan de contractació és la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona il'interlocutor
per aquest contracte és el Sr, Albert Gil, correu electrònic agil@bcn.cat iadreça social Institut
de Cultura de Baicelona, Palau de la Virreina, La Rambla 99, Barcelona.

2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Clà usu la 5.
d'adj ud icació

Exped ient de contractació i proced iment

1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.

2. El procediment d'adjudicació és el procediment obert previst a l'article 156 LCSP amb varis
criteris d'adjudicació.

Clàusula 6. Publicitat de la licitació
Es publicarà anunci en el perfil del contractant
https://contractaciopublica.gencat.ca!/ecofin pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf 'amb
una antelació mínima de 15 dies naturals a l'assenyalat com a últim per a la recepció de les
proposicions

Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència.

Aquest contracte té caràcter reservat i, per tant, els licitadors han d'estar qualificats com a
centre especial de treball d'iniciativa social (CETIS) segons el que estableix l'article 43.4
del text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social d'acord amb la modificació prevista en la Llei 9/2017 de B de novembre de
contractació pública o bé han de ser empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13
de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció.

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, I'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb I'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 I'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.

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d'empreses que es constitueixi temporalment
a aquest efecte.

L'empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i

professional mínima següentsl

Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es
correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits
específics següents, tot d'acord amb la p.revisió 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 I'article 69 LCSP.

A) SOLVèNCrA ECONòMICA r FTNANCERA:

- D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor
dels tres últims exercicis anteriors a !a data de presentació de les proposicions o en funció de
les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa, ha de tenir un valor estimat superior
a 60.000 euros. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui
inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment
s'entendrà proporcional al període.

B) SOLVèNCrA rèCnrCn O PROFESSTONAL

- L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha d'acreditar com a executat
durant I'any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en serveis de naturalesa
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igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de
40.000 euros.

El criteri de correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està
enquadrat en algun dels que estableix el RGLCAP i, en cas contrari la igualtat entre els dos
primers dígits dels respectius codis CPV.

El valor mínim de la plantilla mitjana anual de I'empresa durant els tres últims anys ha de ser
superior a 10 persones,:

- D'acord amb I'article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre's
a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents
especificats en el Plec de Condicions tècniques en relació al lloc de treball a desenvolupar:

- 2 posicions de de categoria auxiliar de servei
-1 telèfon mòbil durant I'horari de prestació, per facilitar la comunicació amb el centre i I'empresa.
-1 ordinador portàtil amb connexió a internet per facilitar la connexió, per correu electrònic, entre el
servei, l'empresa i el centre.
-Taquilles.
-Farmaciola.

Clàusula B. 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 I,2Ai 28 .

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
I'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'articlç 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.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2OL6/679, del Parlament Europeu i

del Consell, de 27 d'abril de 2016, així com de la Llei Orgànica 3/2OLB, de 5 de
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les dades personals consignades en aquest contracte i les
necessàries per al complet compliment del mateix, quedaran incorporades i seran
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tractades en el tractament de cada una de les parts, amb la finalitat de dur a terme
les obligacions consignades en el contracte, així com les derivades del mateix.

Els afectats podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, entre
d'altres de les seves dades de caràcter personal, sol'licitant-ho per escrit al
delegat_proteccio_dades@ bcn. 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
infor:mació que permet el coneixement anticipat d'una part de I'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,....
amb l'objecte......., expedient, tramitat per I'ICUB, presentada per lfempresa.,. amb NIF...,
amb domicili a efectes de comunicacions....,,, telèfon',...'..', fax,..... e-mai1..,,. "

El sobre ha de contenir:

1. La declaració responsable segons model que consta en l'annex 1'

A més, les empreses licitadores indicaran en ia declaració responsable la informació relativa a

la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació,

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d'elles ha de presentar
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 constituir-
se formalment.en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte (veure Annex
2).

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 I'article 75 i 74O.1,c) LCSP'

ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable'

D'acord amb l'article 140.1.f) LCSP, ri ti.iten empreses estrangeres iel 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.
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Sobres núm. 2A i 28:

Sobre núm. 2A: a l'exterior ha de figurar la menció

"Sobre núm, 2A. Contracte núm. "Declaració responsable contracte núm. amb
l'objecte......., expedient.... , tramitat per l'ICUB, proposició presentada per I'empresa ... amb
NlF......"

Aquest sobre ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris d'adjudicació
avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 10 "Criteris de valoració de les
ofertes" del present plec,

Sobre núm. 28: a l'exterior ha de figurar la menció:

"Sobre núm. 28. Proposició per al procediment retatiu al contracte núm. ..., eu€ té per
De.claració responsable contracte núm. ,.,, amb l'objecte......., expedient, tramitat per l'ICUB,
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 10, "Criteris de
valoració de les ofertes" del present plec,
L'oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i

les despeses generals i s'imputarà I'IVA amb partida independent seguint el següent model:

El Sr./la Sra, ,,. , domiciliat/ada a ....carrer,.. núm. ...., amb DNI/NIF núm. ..., major d'edat,
en nom propi, o en representació de l'empresa... amb domicilí a... carrer... núm....,
assabentat/ada de les condicions exigides per optar a I'adjudicació del contracte núm. ... que
té per objecte ...r es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars ial de prescripcions tècniques, ipel preu de...., euros ( en lletres i

xifre amb el d lossament se üent

Costos directes '
(especifica r concepte)

Import €

Costos salarials
(desglossar nombre persones
treballadores i categories professionals)

C

TOTAL Suma costos directes

t 
Corío, direcíes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de reparlinlent. Matèries Primeres,

Mà d'Obra Directa.
Costos indirecíes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni d un centre de cost. Costos Indirectes de Producció (CIP): Ma
d'Obra Indirecta, costos d'aprqvisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials,

Preu net del contracte euros (1)

Tipus IVA (,,. o/o) Import IVA ..euros (2)

Preu del contracte IVA inclòs ,.euros (1)+(2)

d'administració i
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Costos indirectes
(especifica r concepte)

Import €

Despeses qenerals d'estructura

Benefici industrial

TOTAL Suma costos indirectes

TOTAL DE COSTOS
indirectes) PREU NET

(d.irectes +

Clàusula 9. Termini per a la presentació de les proposicions

Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els
plecs en les condicions establertes a l'article 138.3 LCSP. Les respostes emeses
respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es
publicarà de forma agregada sense identificar I'emissor de la consulta en el perfil de
contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant.

1. D'acord amb I'article 156 LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà
de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de I'anunci en el
perfil de contractant

L'anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de
proposicions.

2. Les proposicions es poden presentar a l'oficina del Registre de l'Institut de Cultura de
Barcelona situat a la Rambla 99 de Barcelona.

Si l'últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, el termini s'entendrà prorrogat fins al primer dia
hàbil següent.

També es poden presentar les proposicions pçr correu o missatgeria, sempre dins del termini
de presentació d'ofertes establert. En aquest cas, I'empresa ha de justificar la data d'imposició
de la tramesa i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta, mitjançant tèlex, fax,
telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació
d'ofertes.

La comunicació per correu electrònic anunciant que s'ha remès l'oferta serà vàlida si hi consten
la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut íntegre de les
comunicacions, i si s'hi identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones
destinatàries. Transcorreguts deu dies naturals des de l'acabament del termini de presentació
de proposicions sense que hagi arribat l'oferta enviada per correu a l'òrgan de contractació,
aquesta no serà admesa en cap cas.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

APROVAT pel gerent
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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 :

1 CRITERIS OBJECTIUS

1.1 Per l'oferta econòmica, fins a 35 punts. Els càlculs o fórmules aplicables per obtenir la
puntuació esmentada seran els següents:

I Pressupostnetlicitacíó - oferta \t lx Punts màx = Puntuació resultant
\Pressuposü net lícitació - ofertamés econòmíca,l

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats :

- un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un
únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podrà
prescindir de l'oferta més baixa i/o de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5olo

respecte de l'oferta immediatament consecutiva.

Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podran
excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan
una.amb I'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5olo.

D'acord amb l'article L49.4 LCSP, es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment
baixa perquè vulnera la normativa sobre subcontractació, no compieix les obligaciòns
aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret
Nacional, els convenis col.lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional.

1,2 Ampliació dels efectius de reserva destinats al servei, fins a 1O punts.

Per la proposta que inclogui personal de reserva addicional amb l'experiència requerida de tres
anys, es valorarà segons el següent barem:

2 persones 10 punts
1 persona 5 punts

APROVAT pel gerent
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1.3 Per disposar d'un pla de conciliació familiar, en el termini màxim de presentació
d'ofertes, í0punts.

La puntuació s'assignarà per la declaracio de disposar d'un pla de conciliació per part de
l'empresa licitadora,

Aquest criteri serà justificat documentalment només per part de l'empresa que resulti
adjudicatària.

1.4 Per disposar d'un pla d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a
llempresa, en el termini màxim de presentació d'ofertes 5 punts.

La puntuació s'assignarà per la declaració de disposar d'un pla d'igualtat per part de l'empresa
licitadora.

Aquest criteri serà justificat documentalment només per part de l'empresa que r:esulti
adjudicatàiia

La documentació justificativa (annex 3) d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha
d'incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2 B.

Puntuació total d'aquests criteris (1): 60 punts

CRITERIS SUBJEGTIUS:

2.1 Per la elaboració d'un Projecte tècnic d'acompanyament a la inserció laboral i protocols de

seguiment que s'aplicaran a les persones ocupades en I'execució del contracte. Aquest és un dels
factors de qualitat social que cal garantir en la contractació reservada. Per tal de valorar el

projecte tècnic vinculat a l'acompanyament i atenció a les persones amb discapacitat o situació

d'exclusió social vinculades a l'execució del.contracte cal demanar un projecte/memòria que

contempli com a mínim els següents apartats. (3 fulls a doble cara, arial 11, espai simple. El

que superi aquesta extensió no serà valorat). 20 Punts

o Servei d'intervenció i acompanyament (breu descripció)
o Equip professionaldel servei: descripció de tasques i serveis
o Pla de treball individual:

o Objectius
o Anàlisi del lloc de treball (competències reqUerides, funcions)
o Anàlisi de riscos del lloc de treball

. o Suportà i ajustaments necessaris per ai desenvolupament del
lloc de treball (en el cas que sigui necessari)

o Formació
o Coneixement i participació,en I'entorn social
o Altres tipus de suports (familiar, social, d'habitatge, etc.)
o Cronograma i avaluació del pla de treball

Es valorarà el contingut i el grau de detall de l'informe presentat. No es valorarà la informació que
es consideri supèrflua o innecessària. La valoració serà classificada i alhora puntuada segons el
barem que a continuació es detalla:

APROVAT pel gerent
Exp.4454/2Ot8

En data: IU0I/2O19
La secretària delegada

Pà9. 12 de 31



@ài"ü:?s?l;"

lnsuficient:
Acceptable
Bona:
Molt bona:

0 punts
5 punts
10 punts
20 punts

Prenent com a referència els requeriments tècnics precisats en el plec de clàusules tècniques, es
considerarà insuficienf la qualitat de la proposta que no garanteixi el correcte desenvolupament de
l'objecte; acceptable, la qualitat de la proposta que se cenyeixi als requeriments sol.licitats; bona,
la qualitat de la proposta que, a més de complir la condició anterior incorpori elements d'interès;
molt bona,la qualitat de la proposta que, a més de complir la condicio anterior, incorpori elements
o plantejaments d'especial interès

2.2 Per I'elaboració d'un protocol dlactuació que desenvolupi I'organització i la coordinació
'del servei (3 fulls'a doble cara, arial 11, espai simple. El que superi aquesta extensió no serà
valorat.), fins a 20 punts.

Es valorarà el contingut i el grau de detall de I'informe presentat. No es valorarà la informació que
es consideri supèrflua o innecessària. La valoració serà classificada i alhora puntuada segons el
barem que a continuació es detalla:

lnsuficient:
Acceptable
Bona:
Molt bona:

0 punts
5 punts
10 punts
20 punts

Frenent com a referència els requeriments tècnics precisats en el plec de clàusules tècniques, es
considerarà insuficienf la qualitat de la proposta que no garanteixi el correcte desenvolupament de
l'objecte; acceptable, la qüalitatde laproposta que se cenyeixi als.requeriments sol.licitats; bona,
la qualitat de la proposta que, a més de complir la condició anterior incorpori elements d'interès;
molt bona,la qualitat de la proposta que, a més de complir la condició anterior, incorpori elements
o plantejaments d'especial interès.

Puntuació total d'aquests criteris (2): 40 punts.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s'ha
d'incloure necessària i únicament al sobre núm. 2A.

Puntuació de la totalitat dels criteris (1+2): 100 punts

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s'aplicarà el
següent criteri de desempat:

Les empreses licitadores amb major percentatge de persones treballadores amb discapacitat o
en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les einpreses, 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.

APROVAT pel gerent

En data: II/OI/2019
La secretària delegada

Exp.4454/2OLB

Pà9. 13 de 31



I

@áà'ü:?[ïJI"

En cas que I'aplicació d'aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig,

Clàusula 11. Mesa de contractació

1, La mesa de contractació estarà constituïda per:

President/a: La gerent adjunta Sra. Margarita Tossas i Marques.

Vocals:

Titulars Substituts
1La directora de Recursos Sra. Isabel
Balliu
2, La secretaria delegada de I'ICUB Sra,
Montserrat Oriol i Bellot
3. La Cap del servei d'Administració
Econòmica de I'ICUB Sra. Anna Boix
4. El director de Memòria, Història i

Patrimoni Sr. Carles Vicente
5, El director de l'Arxiu ,Històric Sr. Xavier
Tarraubella

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

Tècnic/a que designi

Tècnic/a que designi

2. Actuarà com a secretari/a de la Mesa la secretaria delegada de I'ICUB, Sra. Montserrat Oriol

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 2OL7 i declararan expressament en la primera reunió que no

concorren cap conflicte d'interessos.

Clàusula L2. Obertura de les proposicions

D'acord amb l'article I57.2 LCSP, l'obertura en acte públic del sobre núm. 2A s'efectuarà en el

termini màxim de 20 dies a partir de la data de iinalitzacio del termini de presentació de
proposicions.

Prèviament a I'obertura en I'acte públic del sobre 2B, s'haurà puntuat pels serveis tècnics i es

comunicarà la part de la proposició continguda en el sobre 2A relativa als criteris de judici de
valor.

La data I lioc d'aquests actes públic s'informarà en l'anunci de licitació en el perfil de
contractant.

Finalitzat l'acte públic del sobre 2B la mesa de contractació procedirà a I'avaluació total de les
ofertes iatorgament de puntuació total. Realitzarà la proposta d'adjudicació a la que hagi
obtingut màxima puntuació i verificarà en els registres que es detallen en la clàusula 7 els

APROVAT pel gerent
Exp.4454/2018

En data: II/OI/2OL9
La secretària delegada

Pà9. 14 de 31



@ái"$:?[ïJ"'"

requisits de capacitat, solvència i habilitació professional i requerirà documentalment els que
no hi figurin en els mateixos.

Clàusula 13. Adjudicació del contracte

. D'acord amb la previsió de l'article 158 LCSP, I'adjudicació del contracte s'acordarà en el
termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de I'obertura de les proposicions
rebudes. Aquest termini s'ampliarà en 15 dies si es requereix seguir tramitació per valorar
l'anormalitat de les ofertes.

D'acord amb l'article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s'hagi produït
l'adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva.

2. Prèviament a I'adjudicació es requerirà a l'empresa licitadora que es proposi com
adjudicatària perquè presenti determinada documentació.

L'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada
a presentar els documents justificatius o altra prova documental si les dades que es
requereixen figuren inscrites en aquests registres.

La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:

-Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes
per les disposicions vigents. E s consultarà l'aplicació informàtica municipal de Recaptació per
comprovar que l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries amb I'Ajuntament de Barcelona, i s'obtindrà
una còpia impresa de la consulta i s'incorporarà a l'expedient.

-Documentació acreditativa de disposar dels mitjans personals i/o 'materials que s'ha
compromet a dedicar o adscriure a l'execució del contracte indicats en aquest plec."

Els documents que, si escau, haurà d'aportar per .acreditar el compliment dels requisits
d'aptitud i solvència són:

Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i

comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o
d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la
docu mentació acreditativa corresponent.

Relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys que inclogui import, dates i

el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'acrediten
mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una
entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresa; si
s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per
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l'autoritat competent, Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació, el
destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar directament a

l'òrgan de contractació l'entitat contractant dels serveis.

- Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa durant els últims tres anys o durant
el termini corresponent si és inferior a tres anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent.

- Certificats expedil"s per orgarrisrnes irrcJepenclerrts que acreditin que I'enrpresa licitadora
cbmpleix determinades normes de garantia de la qualitat. Els certificats han de fer referència
als sistemes d'assegurament de la qualitat basats en la sèrie de normes europees en la

matèria, certificats per organismes conformes a les normes europees relatives a la certificació.
Es reconeixeran els certificats equivalents expedits per organismes establerts en qualsevol
Estat membre de la Unió Europea, i també s'acceptaran altres proves de mesures equivalents
de garantia de qualitat.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives
generals

D'acord amb l'article 150,2 LCSP, la documentació s'haurà de presentar dins del termini dels
10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.

4. D'acord amb l'article 150.3 LCSP, un 'cop presentada la documentació requerida i

constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies
hàbils següents al de la seva recepció.

D'acord amb l'article 150.2 LCSP, si l'empresa licitadora no presenta la documentació
requerida'o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que
retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent empresa
licitadora segons I'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

En cas de falsedat en el DEUC presentada per la empresa proposada com a adjudicatària,
aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l'òrgan competent incoarà i tramitarà
el corresponent expedient de prohibició de contractar. Així mateix la Mesa podrà optar per
tornar a valorar les ofertes.

Clà usu la 14. Ga ra ntia defin itiva

D'acord amb l'article 7O7.7 LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, I'IVA exclòs, dinó
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 stha acollit a la modalitat de constitució
de la garantia definit 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 pendeht de la garantia es retindrà del preu en el
següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
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Clàusula 15.
co ntra cte

La garantia que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció en preu, haln de
dipositar-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim. L'acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans electronics, informàtics
o telemàtics.

Notificació de l'adjudicació i formalització del

4

1' D'acord amb la previsió de l'article 151 LCSP, I'acte d'adjudicació serà notificat 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 15 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.

D'acord amb I'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 I'Ajuntament sol.licitarà la documentació a la següent empresa licitad'ora per l'ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, i podrà reèlamar, 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, iles despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.

D'acord amb l'article I54 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, s'anunciarà la formalització en un termini no superior a 10
dies,

Clàusula 16. Execució del contracte
L'execució del contracte s'iniciarà el dia següent al de la seva formalització,

Abans de l'inici del contracte el contractista ha d'haver lliurat al responsable del contracte, en
format digital, 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 77I/2O04, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 3I/tgg'. Aquest
document està disponible al perfil de contractant, on el contractista també trobarà el document
"Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes", amb les disposicions en
matèria de seguretat i salut laboral que resta obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte
si no s'ha lliurat aquesta informació, incorrent el contractista en responsabilitat contractual.
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Clàusula 17. Abonaments al contractista

D'acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou I'IVA que

s'indicarà com a partida independent.

El preu es determinarà en euros.

L'empresa contractista ha de presentar al Registre General de I'Ajuntament la factura
corresponent a les prestacions executades en el període mensual. 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

I'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les

rectificacions esca ients,

El contractista ha d'incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades
en la capçalera del present plec:

Codi de contracte,
òrgan de contractació.
Departament econòmic.
Departament destinatari.

Clàusula 18. Revisió de preus

D'acord amb la previsió de I'article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu

durant la seva durada incloent les pròrrogues.

Clàusula 19. Responsable del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la Direcció de Cultura

de Proximitat.

Es designa a Sr. Albert Gil, Responsable de Recursos de l'Arxiu Històric de la Ciutat com la

personJ responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l'execució, adoptar les

decisions idictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la

prestació pactada, tot d'acord amb la pr:evisió de l'article art, 62.1 LCSP.
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Clàusula 20. Condicions
del contractista.

especials d'execucio i obligacions

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució
1. Condicions especials d'execució
De caràcter social:

1,1.1 Contractació reservada a favor de centres especials de treball iempreses d'inserció
social.

La contractació d'aquest servei queda reservada a centres especial de treball (CEï) i estar
inscrits en el Registre de Centres Especials de Treball que correspongui, o bé han de ser
empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2OO7, de 13 de desembre, per a la regulació del
règim de les empreses d'inserció,

l.2Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el període contractual

L'empresa contractista ha de mantenir com a minim durant la vigència del contracte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en la seva execució,
establertes al Conveni Col'lectiu del Sector de Serveis Auxiliars, codi no31008825012009, en
compliment de l'anunci de la Generalitat de Catalunya, amb data 21 de setembre de 2016, en
compliment de l'article 4.2 del Reial decret 71812005 de 20 de juny, pel que s'aprova el
procediment d'qxtensió de convenis.

Aquesta condició te el caràcter d'obligàció 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.

2, Condicions d'execució generals

El contractista quedarà vinculat per l'óferta que hagi presentat.

2. Obligacions del contractista:

A més de lesobligacions establertes en LCSP, el contractista està obligat a:

a. Elaborar i presentar, en el termini maxim d'un mes a partir de la data d'adjudicació, el
corresponent Manual de procedimenfs on s'inclouran totes les informacions necessàries sobre
el centre i els serveis a prestar, en relació a procediments, normes, eines i equips de treball i

totes aquelles altres informacions necessàries per a la realització correcta i idònia del servei
contractat,
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b. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a I'inici de l'execució del
contracte.

c- Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament ai I'Ajuntament qualsevol
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral
s'ajusta a dret.

d. 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.

e. 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.

f. 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 I'import de les esmentades despeses de la primera certificació o factura
que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.

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 iel seu personal
hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i del
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. A partir del 25/05/2018 també s'haurà
de complir el que regula el Reglament General de Protecció de Dades, data en què serà
exigible aquesta norma, El contractista tindrà la consideració d'encarregat del tractament i

se sotmètrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de
seguretat. A aquests efectes, a banda de les presc'ripcions establertes, en el seu cas, en el
Plec de prescripcions tècniques particulars, l'empresa adjudicatària també haurà de:

o 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.

I Aquestes mesures de seguretat implantades per I'empresa adjudicatària són

corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en

tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.
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r Tractar les dades de caràcter peisonal únicament conforme a les instruccions que a
l;efecte li trameti lAjuntament 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.

o Tornar a l?juntament, 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.

r També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtihguda i documentació elaborada per raó de l'execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosei, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.

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

j) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l'efectiu compliment
de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d'Integració
de Minusvàlids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la
subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i

obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs

k) Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import
de 200,000 euros, que haurà de presentar en el Registre General de I'Ajuntament
simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. .

l) Aportar un pla de formació específic per a les persones treballadores del servei en aquells
temes que tenen impacte directe a les tasques específiques a realitzar, de com a mínim 6
hores al trimestre, Caldrà ser presentats amb objectius, continguts, metodologia i

temporització dintre la proposta presentada al concurs.

m) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals

n) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en aquest plec i el plec de prescripcions
tècniques.

Clàusula 2t. Modificació del contracte.
No hi ha causes previstes de modificació del contracte

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
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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,

Clàu sula 22. Recepció i termini de garantia

1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s'efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent al
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l'Ajuntament, tot d'acord amb les previsions de l'article 210 LCSP.

2. S'acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
data de l'acta de recepció tot d'acord amb les previsions de l'article 27O.4 LCSP.

3. En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i

característiques i d'acord amb l'informe motivat que figura en l'expedient.

Clàusu la 23. Su bcontractació

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 2I5 i 2L6 LCSP.

L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a

l'apartat 3 de l'article 215 LCSP

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 I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals
I'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 establèix 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.
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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 incorregút en demora respecte al
compliment del termini total, I'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cáda 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, I'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 penalitzaciols previstes a l'article 193 LCSP.

Clàusula 26. Responsabilitat en I'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:
- 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.
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La no presentació dels documents acreditatius de la retribució deil personal en el termini
indicat pel responsable del contracte.

L'incompliment d'allò establert per a la conciliació corresponsable del temps laboral,
familiar i personal.

- Les actuacions que, per aèció 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'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 
obliçjacions 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
pr:odueixi resolució del contracte, I'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, qua.n el preu es determini en funció de preus
unitaris

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte

En la tramitació de I'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al'legacions dins un termini de cinc dies hàbils il'òrgan de contractació resoldrà, prèvia
I'emissió dels informes pertinents.
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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 ells
document/s comptable/s de reconeixement de I'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de I'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 2It i

313 LCSP.

2. A part de les establertes a I'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 I'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 Decr:et d'Alcaldia de 19 de maig de 2016.

g) L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
prbdueixi un perjudici molt greu.

h) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte

- Totes aquelles causes que s'hagin establert en aquest plec.
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Clàusula 28. Recursos legals dels licitadors

1 . 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 I'article 3.2 de l'esmentat Codi,
publicat a la Gaseta municipat del dia 13 de desembre de 2OL7.

Tot d'acord amb I'article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d'integritat idefineixen 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'Institut de Cultura 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 icol'laborar amb l'òrgan de contractació per a la seva detecció o

solució.

2. respectar els principis d'igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat

3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència

4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o

empleats públics durant I'adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir
qualsevol benefici.

5. no han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l'òrgan de
contractació ni als càrrecs i personal de l'Ajuntament de Barcelona ni als seus familiars,
incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat..

6. han de facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona i les
normes relatives als conflictes d'interessos per part de tota persona que intervingui en el
procediment de contractació.
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7. han de comunicar a la major brevetat possible, directament a l'òrgan de contractació,
qualsevol irregularitat o conflicte d'interessos, real o potencial, en què es trobin o de què
tinguin coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.

Conseqüències de I'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 I'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 òlàusula es consideren
obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si
concorre dolo, culpa o negligència de I'empresa, amb imposició de penalitats, segons la
previsió de I'article I92.L o la resolució del contracte, d'acord amb el que preveu I'article
2IL.L.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l'article 7L2.c).
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ANNEX 1: MODET DE DECLARNCTó RCSPONSABLE

Qui sotasigna el/la senyor/a
amb DNI/NIE núm..,
persona física/jurídica ..

, en nom propi / en qualitat de representant legal de la
, amb NIF

num
i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació

núm. Expedient,.....

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Què no esta incursa en prohibició de contractar amb l'Administració establertes a I'art. 7L
LCSP.

Què està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
imposades per les disposicions vigents, i que no té cap deute amb I'ICUB.

Què compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en el Plec de
clàusules particulars d'aquesta licitació.

Què compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.

Què compleix les obligacions legals en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

Que Sí / No realitza'operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons
la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu
defecte, I'Estat espanyol o fora d'ells, en els termes legalment establerts, com delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

Que Sí / No te relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta la següent
documentació. descriptiva dels moviments financers i tota la informació r,elativa a aquestes
actuacions

Per a empreses de més de 50 treballadors:
0 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre particular de
treballadors amb disèapacitat ...... i el percentatge que representen aquests últims
respecte la plantilla global és del
o
0 Què ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes

Per a empreses que conformen grup empresarial
Què l'empresa forma part del gru.p empresarial i que

.... esl'empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses)
presenta/en també a la present licitació.

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol

Què 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 seg

APROVAT pel gerent

En data: ltlOU2Ot9
La secretària delegada

Exp.4454/2OIB

ell de l'empresa/entitat licitadora
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MoDEL DE DEcLARAcTo coNsrrrucró unró TEMpoRAL D'EMpREsEs (urE)

Ellla senyor/a
representació

DNI

de l'empresa
.......; ellla senyor/a .

en
amb NIF núm

representació

,., en
NIF núm.

.....,.., amb
l'empresanum.

DECLAREN

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte núm. Expedient.... amb el següent percentatge de participació en I'execució del
contracte:
.,,,.,. o/o l'empresa

b) Que en cas de resultar adjudicatàries de'l'esmentat procés de licitació es comprometen
a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.

.c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació allla senyor/a
.r.i,,..,. ...,,,..; .... amb DNI núm.

d) Que la denominació de la UTE a constituir és
; i el domicili per a les notificacions és
.. núm. telèfon ,.......i núm. de fax
de correu . electrònic (@)adreça

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l'emp,resa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les
diferents empreses i segell de les empreses)

APROVAT pel gerent

En datal. 7I/OL/2OI9
La secretària delegada

Exp.4454/2OIB
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ANNEX 2

Qui sotasigna el/la senyor/a
amb DNI/NIE núm...,
persona física/j u rídica

, i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicacióamb NIF núm,
núm. Expedient

AUTORITZA A L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

- a sol'licitar de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (,AEAT), directament o a través del

Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC); les dades justificatives i/o el

certificat d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per

les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de licitació i durant
tota là vigència del contracte;

- a sol.licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través
del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el

certificat d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social,
imflosades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de

licitació i durant tota la vigència del contracte;

Localitat, data i signatura de la persona declarant

APROVAT pel gerent

En data: LtlOIl2Ot9
La secretària delegada

Exp.4454l2OtB
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ANNEX 3. OFERTA CRITERIS OBJECTIUS

El sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a ... carrer ... núm, ... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat,
en nom propi, o en representació de I'empresa... amb domicili a... carrer,,. núm.
assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte núm. ,.,, que
té per objecte es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusu'les
administratives particulars ial de prescripcions tècniques, ipel preu de... euros (en lletres i

xifres), amb el desglossament següent:

Costos directes 2

(especifica r concepte)
Import €

Costos salarials
(desglossar nombre persones
treballadores i categories professionals)

E

TOTAL Suma costos directes

Poso a disposició de l'execució del contracte com a personal de reserva addicional amb
solvència de tres anys d'experiència persones.

n SI n NO Disposo d'un pla de conciliació familiar, que aportaré si resulto adjudicatària.

tr SI n NO Disposo d'un pla d'igualtat, que aportaré si resulto adjudicatària.

Indicar nom, data i segell de I'empresa/entitat licitadora

' Corto, directes: aquells que s'associen amb el ptroducte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de rcpdrtiment. Matèries Primeres,
Mà d'Obia Directa.
Costos indirecíes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producle, ni a un.centre de cost. Costos Indirectes de Producció (CIP): Ma
d'Obra Indirecta, costos d'aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): ets no necessalis per fabricar, com ara comercials,
d'admini.stració i financers

APROVAT pel gerent

En data: 17/0L/2079
La secretària delegada

Exp.4454/2OIB

Preu sense IVA .euros O

Tipus IVA (... %) Import IVA ..euros a)

Preu del contracte ..euros o+@
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