
II

Codi de
contracte

Fundació
Julio Mufroz
Ramonet

190014 Descripció
contracte

SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS DE LA FUNDACIO JULIO
MUNOZ RAMONET

Import
Pressupost
base

77.997,06 €
(IVA inclòs)

SERVEIS 9091 1200-8Tipificació
contracte

Codi CPV

índex
Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte...
Clàusula 2. Pressupost base de licitació ivalor estimat del contracte......
Clàusula 3. Durada del contracte,...........
Clàusula 4, òrgan de contractació. Perfil de contractant. Expedient de contractació i

procediment d'adjudicació' ....;.,.

3

4
5

5

Clàusula 5. Publicitat de la licitació
Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud isolvència dels licitadors........i!,,...,........
Clàusula 7. Documentació que han de presentar els licitadors
Clàusula B. Termini per a la presentació de les proposicions
Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes. ...
Clàusula 10. Mesa de contractació.
Clàusula 11. Obertura de les proposicions. Valoració de les ofertes
Clàusula 12. Adjudicació del contracte
Clàusula 13. Garantia definitiva
Clàusula 14. Notificació de l'adiudicació, perfeccionament i publicitat de la formalització del

contracte
Clàusula 15, Execució del contracte.
Clàusula 16. Abonaments al contractisia
Clàusula 17. Revisió de preus
Clàusula 18. Direcció i inspecció de l'execució del contracte
Clàusula 19. Condicions especials d'execució iobligacions del contractista............,.....
Clàusula 20. Modificació del contracte.

.6

.6

.7.
10

11

I4
t4
15

16

Clàusula 21. Recepció i termini de garantia

PLEC DE C SULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CONTRACTE RESERVAT DE SERVEI DE NETEJA DELS
EDIFICIS DE LA FUNDACIó JULIO MUfrOZ RAMONET AMb
mesures de contractació pública sostenible

TRAMITACIó ORDITUANTA

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIó: OBERT (art. 156)

Clàusula 22. Subcontráctació

Pà9. 1 de 25



llfi,m$*
ClàuSula 23. Cessió del contracte

Demora en les prestacions i.'.r!,rr..r.............;,............'.....,,...
Responsabilitat en l'execució del contracte ...,,..,

.t

Resolució del contracte,,,,.. ,;........ ........
Integritat i col.lusió d'interessos .....,....,

Clàusula
Clàusula
Clàusula
Clàusula

24.
25.
26.
27.

'{

Pàg. 2 de 25



I a FundaciólI *:'fiif:t*

Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1. Obiecte del contracte.

El present contracte té per objecte lladjudicació del contracte del servei de'neteja de l'edifici i

dependències situades c/Muntaner 282 iAvenir 26-28 de la Fundació Julio Mufioz Ramonet.

El servei que inclou el contracte és la neteja de les diferents àrees de la casa principal, de la
casa dels guardes, del lavabo del jardí'i la tanca perimetral de la Fundació Julio Muffoz

La descripció de les àrees d'actuació així com la freqüència mínima de neteja es desçriuen en
el Plec de Prescripcions Tècniques.

El contractista haurà de proveir, d'acord amb les especificacions del PPT i d'una manera
segura, neta, ordenada, sense rholèsties als usuaris dél centres i ciutadania en general,
seguint els principis de sosténibilitat, el servei de neteja dels edificis i dependències de la
Fundació Julio Mufioz Ramonet.

L'empresa adjudicatària serà l'encarregada directa de la prestació del servei i. de manera
general no podrà subcontractar-ne la seva realització (excepte alguns serveis especials o
indirectes detallats expressament).

En l'objecte del contracte s'incorporen les mesures de contractació pública sostenible següent:

Mesures socials:

- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte,

- El pagament del preu a les empreses subcontractades,

- Conciliació co-responsable del temps laboral, familiar i personal.

2. Rèoim iurídic.
Aquest contracte té naturalesa privada i se sotmet al dret privat, d'acord amb l'article 25 la llei
9/2017, de B de novembre , de Contractes del Sector Públic (LCSP), regint-se per a aquest
plec, pel plec de presc.ripcions tècniques, per la documentació tecnicoadministrativa, pel
contracte i la documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil
aplicable

El contracte és subjecta quant a la seva preparació i adjudicació, la llei 9/2017, de B de
novembre , de Contractes del Sector Públic (LCSP), Pel que fa al seu efectes, modificació i

extinció, aquests contractes es regiran pel dret privat.

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

Les qüestiohs no previstes en aquest plec, el PPT i documentació complementària, es regulen
per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
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La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el
PPT, 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 sobfe la contractació pública
sostenible publicat en la Gaseta rírunicipal del dia 28 d'abril

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

Clàusula 2.
co ntra cte

Pressupost base de licitació i valor estimat del

1. El pressupost base de licitació és de 17.997,06 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: L4.873r6O euros, pressupost net i 3.123r46euros en concepte d'Impost sobre el
Valor Afegit al tipus del27o/o.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la quantia del
pressupost net l'oferta serà exclosa.

Aquest pressupost 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 al /als pressupost/os i lales partida/es
pressu postàries seg üent/s :

Anv Pressupost base lmport IVA Total
2019 8.676t27 e 1.822,02 e 10.498,98 €
2020 6.L97,33 e L.3O'.,44 C 7,498t77 e

La Fundació Ramonet no resta obligat a exhaurir l'esmentat import en relació al servei en
atenció a què les factures o les certificacions, si escau, un cop finalitzat el contracte, podries
ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prévist.

Atès que 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 estats de
previsions d'ingressos i de despeses.

El pressupost nèt es desglossa de la manera següent:

cosros TMPORT (€)
COSTOS DIRECTES 13.280,0O
Costos salarials 9.780,00
Materials 3.500,00
COSTOS INDIRECTES 1.593,60
Despeses genera ls d'estructu ra 796,8O
Benefici industrial 796,80
TOTAL COSTOS L4.873,60
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L'estimació dels costos salarials b'ha calculat prenent com a referència el Conveni de Neteja
d'edificis i locals de Catalunya amb codi 7900241501005. Aquesta indicació no prejutja el
conveni laboral que sigui d'aplicació

2. El valor estimat (VE) del contracte és de 7t.393,28 euros, sense inçloure l'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou i'impor.t total que podria ser retribuït el contractista, tot
d'acord la previsió de I'article 101 LCSP.

Anys VE prestació VE eventuals
pròrrogues

VE
modificacions SUMA

2019 8.676,27 1,.735,25 ro.417,52
2020 6.197,33 8.676,27 2.974,72 17.848,32

202L t4.873,60 2.974,72 17.848,32

2022 t4.873,6;A 2.974,72 17.848,32

2023 6.197,33 L.239,47 7.436,80

TOTAL 14.873,60 44.620,80 11.898,88 71,.393,28

Clàusula 3. Durada del contracte
La durada del contracte serà d'1 any comptadors a partir de la data següent a la de
formalització del contracte.

La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l'òrgan de contractació per 3 anys
més. Les pròrrogues seran per períodes d'un any.

Aquest acord de pròrroga serà obligatori per l'empresa si l'avís de pròrroga es comuniça {om a
mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga
corresponent.

Clàusula 4. òrgan de contractació, Perfil de contractant.
Expedient de contractació i procediment d'adjudicació
1. L'òrgan de contractació és el Patronat de la Fundació Julio Muffoz Ramonet i l'interlocutor
per aquest contracte és Anna Ferrer Gimenez, directora de la Fundació, telèfon 934 07 7O OO,
correu electrònic fundaciojmr,administracio@bcn.cat i adreça social Carrer de Muntaner, 08021
Barcelona.

2, El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya:

http : //ajuntament, 9a rcelona. cat/fundacioju lioramonet/cat

3. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació: ordinària.

4, El procediment d'adjudicació és el procediment obert previst a l'article 156 LCSP amb varis
criteris d'adjudicació,
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Clàusula 5. Publicitat de la licitació
1. La present licitació es publicarà amb un anunci en el perfil de contractant.

)

Clàusulá 6.
licitadors.

Requisits de capacitat, aptitud isolvència dels

Aquest contracte té caràcter reservat i, per tant, els licitadors han d'estar.qualificats com a
centre especial de trèball d'iniciativa social (CETIS) segons el que estableix I'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 9/2OL7 de B de novembre de
contractació pública 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 lès empreses d'inserció.

D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empresés licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatutS i regles fundacionals.

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per al a
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'objqcte del contracte.

Mesura social.-

En aplicació del Decret dAlcaldia de 19 de maig de 2016 els licitadors, contractistes o
subcontractistes o empreses filials o empreses interposades 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 te'rmes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitáls, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

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

L'e,mpresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i

professional mínima següent:

A) Solvència econòmica i financera:

- D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) de la LCSP, el volum anual de negoci
referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les
proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de
I'empresa, ha de tenir un valor estimat superior a 35.000 eüros. En cas de que 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) Solvència tècnica o professional:

D'acord amb I'article 90 de la LCSP, l'acreditació de la solvència tècnica o
professional de l'empresari s'haurà d'apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d'acreditar pels
següents mitjans;
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o Que l'empresa licitadora ha d'haver executat en les tres últims anys, un
mínim de tres treballs relatius a serveis de naturalesa igual o similar que
els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte en edificis patrimonials
històrics.

El personal tècnic ha de tenir una experiència professional mínima d'1 any
en neteja d'edificis patrimonials de caràcter històric

o

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 una 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.

Les condicions i requisits establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans
establerts a la clàusula seçiüent.

Clàusula 7.
licitadors

Docu mentació q ue ha n de presenta r els

La documentació es presentarà en tres sobres tancats, designats respectivament amb els
números I,2Ai 28.

Aquests sobres han d'estar signats pçr I'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, sènse 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'article 133 LCSP.

Si l'òrgan de contractació ho considera necessari podr:à 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.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, les dades personals s'incorporaran al fitxer Tercers de l'Ajuntament de Barcelona,
amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les dades (identificatives i de contacte)
noméd seran cediàes 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 de publicar aquesta
informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d'aquested dades són el registre de
les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de
contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines
de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment en els
tractaments de les dades per les finalitats indicades.

Es pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol'licitud al Registre Generql de l'Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant
sol'licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
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Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o
m itja nça nt l'ad reça electròn ica : protecciodedades. eco@gencat, cat

Cadascun dels sob,res presentats per l'empresa licitadora únicament ha d'incloure la
documentació per a la qual està destinat.. D'aquesta manera si dins d'un sobre s'inclou
informació que permet el coneixement anticipat d'una part de l'oferta, infringint així el secret
de la mateixa, implicarà l'exclusió de la licitació.

Sobre núm. 1.

A l'exterior ha de figurar la menció "Sobre núm, 1. Declaració responsable contracte del
servei que te per objecte la neteja de les finques del C/ Muntaner 282 i Avenir 26-28 de la
Fundació Julio Mufroz Ramonet, expedient 190014, tramitat per la Fundació Julio Mufroz
Ramonet presentada per I'empresa... amb NIF ........t amb domicili a efectes de comunicacions
,..,....., telèfon fax..,... e-mai1..... ".

El sobre ha de contenir:
- Una declaració responsable de l'empresa licitadora . conforme 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, en aplicació del Decret
d'Alcaldia de 19 de maig de 2016.

L'empresa lièitadora que fagi manifestat que té relacions legals amb paradisos fiscals
ha de presentar en aquest mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments
financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà
publicitat en el Perfil de contractant municipal de què I'empresa ha declarat tenir
relacions amb paradisos fiscals

El licitador haurà de presentar la declaració responsable segons model que consta en
I'annex 1.

A més, les empreses licitadores indicaran, la informació relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en aquesta licitació.

En el cas dlempreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris
haurà "de presentar la corresponent declaració responsable indicats en,l'apartat anterior o ha"
d'acreditar la seva personalitat, capacitat isolvència, ipresentar una declaració responsable
per separat en el qual figuri la informació requerida. A més, aquestes empreses han d'aportar
un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicatàries del contracte,

En.el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu I'article 76 de la
LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància i presentar una declaració responsable per
separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament
signat.

Especialitats en relació a les unions temporals d'empreses:

Cadascun dels empres'aris haurà de presentar la corresponent declaració
responsable indicada en I'apartat anterior.

Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d'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

Pà9. 8 de 25

a



I a Fundacióll *:'fiif:i*
dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de
cadascun d'ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal,
cas de resultar adjudicataiis.

Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l'administració competent.
Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d'acreditar la seva
constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.

Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, aquestes hauran d'estar
legitimades per notari o compulsades amb el seu original per l'òrgan de contractació o per un
funcionari d'aquesta Fundació.
Aquest sobre ha de contenir única y exclusivament la documentació si dintre hi ha contingut
relatiu al criteris avaluables de forma automàtica l'empresa licitadora serà exclosa de la
present licitació.

Sobres núm. 2A i 28:

Sobre núm. 2A: a I'exterior ha de figúrar la menció:

"Sobre núm. 2A. per al procediment r;elatiu a l'expedien[ 190014 que té per objecte SERVEIS
DE NETEJA DE LES FINQUES DELC/ MUI\TANER 2821AVENIR 26-28 DE LA FUNDACIOJULIO
MUNOZ RAMONET, expedient húm.18030, tramitat per la Fundació Julio Mufroz Ramonet
presentadq per l'empresa.., amb NIF amb'domicili a efectes de comunicacions
telèfon ........, fax ...... e-mai1,.,,. ".

Aquest sobre ha de contenir única y exclusivament la documentació per a la ponderació dels
criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 9
"Criteris de valoració de les ofertes." del present plec, si dintre hi ha contingut relatiu al criteris
avaluables de forma automàtica l'empresa licitadora serà exclosa de la present licitació,

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

"Sobre núm. 28. per al procediment relatiu a l'expedient 190014 que té per objecte SERVEIS
DE NETEJA DE LES FINQUES DEL C/ MUNTANER 2B2T AVENIR 26.28 DE LA FUNDACIó JULIO
MUNOZ RAMONET, expedient núm.18030, tramitat per la Fundació Julio Mufroz Ramonet
presentada per l'empresa.., amp NIF........, amb domicili a efectes de comunicacionstelèfon fax...... e-mai|..... ",

Aquest sobre ha de contenir l'oferta econòmica, signada per l'empresa licitadora o persona que
el representi, i la documentació acreditativa de les referencies tècniques per a la ponderació
dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula 9.1, "Criteris
d'adjudicació avaluables automàticament" del present plec,

L'oferta econòmica desglossarà els costos directes i indir.ectes precisant el benefici industrial i

les despeses generals is'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 pfopi, 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 clàusules administratives
particulars ial de prescripcions tècniques, ipel preu de.,... euros (en lletres ixifres), amb el
desglossament següent :

Preu net del contracte ..... Euros (1)

Tipus IVA (... %) lmport IVA ..... Euros (2)
Preu Preu del contracte IVA inclòs ..... Euros ( 1)+(2)
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Costos directes
(especificar conce pte)

lmport €

Costos salarials
(desglossar nombre de persones
trebal ladores i categories laborals)
TOTAT Suma costos directes

llümüï'-

Costos indifectes
(especif icar conce pte)

lmpolt €

(

Despeses ge nè rals d'estructura
Benefici industrial
TOTAL suma de costos indirectes

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes)
PREU NET

Clàusula B. 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 I'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 llemissor de la consulta en el perfil de contractant, Les respostes tindran
caràcter vinculant.

D'acord amb l'article 156 de la LCSP, el termini
dies naturals, a comptar des del següent al
contractant.

per a la presentació de la proposició ser:à de 15
de la publicació. de l'anunci en el perfil de

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

Les proposicions s'han de presentar a la Secretaria de la Fundació situada al Palau de la
Virrein'a, l-a Rambla 99,3a planta, fins a lès 14:00 hores del darrer dia de presentació
d'ofertes.

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

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

La comunicació per correu electrònic anunciant que s'ha remès I'oferta serà vàlida si hi consten
la Çata 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 dos dies naturals des de l'acabament del termini de presentació
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de proposicions sense que hagi arribat I'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.

Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes.
La selecció de l'oferta niés 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 següent:

9.1 Criteris d'adiudicació avalu?bles automàticament fins a 6O ounts

9.1.1 Pel preu ofertat serveis ordinaris, fins a 35 punts.

La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35olo de la puntuació total d'acord amb la
previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2OL7 de contractació pública sostenible i la
Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de B de març de 2018, d'aplicació de la LCSP
publicada de la Gaseta del dia 9,

S'atorgarà la màxima püntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible,
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir,
el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de'licitadors de la distribució de la
puntuació es farà aplicant la següent fóímula establerta per la Instrucció de la Gerència
Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta
Municipal del dia 29 de juny:

1 Pressuposü net lícitacíó - oferta \
\ / x Punts màx = Puntuació resultant

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofèrtes, 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 15 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 prescindirà
de la oferta més baixa i/o de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5o/o respecte de
I'oferta immediatament consecutiva,

Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s'exclourà
una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan amb

' l'altre o totes dues amb la que la segueixi tinguin un diferencial superior al 5olo.

D'acord amb la previsió de l'article 149.4 de la LCSP, es rebutjarà l'oferta si es comprova que
es anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, 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
enumerades en l'Annex V de la LCSP.

Mesura social--

Si en l'oferta anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels s,alaris de les persones
treballadores considerats en I'oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial
d'aplicació, a l'efecte de verificar l'adequació de l'oferta dels costos salarials, es podrà requerir
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informe tècnic complementari de l'òrgan de' representació de les persones. treballadores o
d'una organització representativa del sector.

L'oferta serà exclosa si en l'àmbit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una
oferta qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones que executaran el contracte considerats en ia oferta són inferiors al que estableix els
conveni sectorial d'aplicació.

9.L.2 Capacitat de resposta davant una activitat extraordinària, fins a 5 punts.

Document signat pel representant de l'empresa amb un compromís de temps de resposta
davant incidències del servei com poden. ser: substitució d'un treballador per força major,
cobertura de serveis extraordinaris.

S'entén com a temps de resposta el temps transcorregut entre la notificació de la incidència i

la presencia dels treballadors al centre

Es valorarà amb els següents trams:

Menyia6h:5punts.
Entre 6h i 24h:2'punts.
Més de 24h: O punts.

9.1.3 Per I'experiència del personal aflscrit al servei, Fins a 1O punts.

Es üalorarà experiència que tingui I'equip de treball, en neteja i manteniment d'edificis
històrics. L'empresa haurà de justificar el lloc i temps de l'experiència.

Es valorarà amb els següents trams:

- Més de 4 anys d'experiència: 10 punts.
- Entre 2 i 4 anys d'experiència: 6 punts.
- Més d'1 any dfexperiència: O punts.

9.L.4 Proposta de material de neteja adequat, fins a 1O punts.

S'haurà de presentar una proposta del tipus i qualitat de les eines i material de neteja que es
dotarà al personal necessaris pel correcte desenvolupament de les tasques encomanades:
carros per a estris de neteja, mopes, pregones, galledes, guants, reixetes, i altres estris que
s'indiquen en el plec de condicions tècniques.

Es valorarà amb els següents trams:

Compleix el 100o/o de les condicions: 1O punts.
Coúpleix el 50o/o de les condicions: 5 punts.
No compleix les condicions: O punts,

9.2 Criteris d'adiudicació avaluables amb iudici de valor fins a 4O ounts

9.2.1 Complementarietat i millora del Pla de treball, fins a 2O punts.

S'haurà de presentar un escrit amb la mira de font similar a Arial 12 a doble cara, que no
accedeixi de 2 fulles, on s'especifiqui les propostes de millora del Pla de treball i que ha de
detallar, amb caràcter anual les neteges i els manteniments.
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Es valorarà la presentació d'un projecte realista, ordenar iconcís ique es basi en les
condicions d'execució definides als Plecs tècnics.

No es valorarà el contingut de les fulles més enllà de les 2 establertes.

La proposta ha d'establir un calendari anual per a cada edifici iaçcions organitzatives
complementàries a les especificades en el plec, com per exemple augments de les freqüències.
de les operacions o d'altres, especificant la millora en l'execució del servei que suposen.

La valoració de les propostes es farà en funció que aquesta sigui considerada: DEFICIENT=0
punts, ACCEPTABLE= 10 punts, o BONA= 20 punts.

Es considerarà BONA la proposta que detalli les neteges i manteniments addicionals
especifiques de cadascun dels edificis (amb caràcter anual) i el pla de l'encarregat d'equip,
alhora que sigui una proposta realista, ordenada i concisa i que compleixi les condicions
definides al plec de condicions tècniques. A més, ha de contenir ün calendari anual per neteja i

un per manteniment i ha d'explicitar les millores organitzatives que proposen.

Es considerarà RCCEPTABLE la proposta que, tot i proposant millores organitzatives de les
operacions a realitzar respecte les detallades al Plec tècnic i que compleixi les condicions
definides al plec de condicions tècniques, no que es consideri realista, ordenada i concisa, no
detalli les millores de les neteges especifiques dels espais, no inclogui el pla de l'encarregat ni
un calendari anual.

Es considerarà DEFICIENT la proposta que no compleixi les condicions definides al plec de
condicions tècniques, no suposi una millora de les operacions a realitzar respecte les
condicions detallades al Plec tècnic o que es consideri no realista, no ordenada o no concisa.

9.2.2 Proposta de seguiment trimestral, fins a 2O punts.

S'haurà de presentar un escrit amb la mida de font similar a Arial 12 a doble cara, que no
accedeixi de 2 fulles, on es detallarà el sistema de control per verificar i garantir el correcte
funcionament del servei prestat. La proposta ha de contenir els informes, les avaluacions, les
mesures correctores i el seguiment posterior que es portaran a terme.

Es valorarà la presentació d'una proposta que garanteixi un elevat estàndard de qualitat en el
desenvolupament de les funcions assignades, així com un procediment que estableixi
indicadors.

La valoració de les prgpostes es farà en funció que aquesta sigui considerada: DEFICIENT=0
punts, ACCEPTABLE= 10 punts, o BONA= 20 punts.

Es considerarà BONA la proposta que detalli el sistema de control per verificar i garantir el
correcte funcionament del servei prestát, alhora que sigui una. proposta realista, ordenada i

concisa i que compleixi les condicions definides al plec de condicions tècniques,

Es considerarà RCCEPTABLE la proposta que, tot i especificar sistemes de control o que es
consideri realista, ordenada i concisa, no detalli i defineixi el funcionament dels sistemes de
cohtrol.

Es considerarà DEFICIENT la proposta en la que els sistemes de control proposats no
compleixin amb I'objectiu de verificar i garantir el correcte funcionament del servei o que es
consideri no realista, no ordenada o no concisa.

Pà9. 13 de 25



lIiï,9ç",
Clà usu la 10. Mesa de contractació.
La mesa de contractació estarà constituïda per:

President: El President de la Fundació o persona en qui delegui

Vocals:

Titulars Substituts
1.S
2.5
3.S

ra. Anna Ferrer
ra. Pilar Figueras i de Diego
ra. Isabel Balliu

- Persona que designi- Persona que designi- Persona que designi

Actuarà com a secretari de la Mesa la Secretaria de la Fundació. Serà compatible la funció de
vocal-sècretari i de secretari de la Mesa

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 I'Ajuntament de Barcelona, tot
d'acord amb la previsió de la disposició addicional d'aquest Codi, publicat a la Gascta municipal
del dia 13 de desembre de 2077 i declararan expressament en la primera reunió que no
concorren cap conflicte d'ínteressos.

Clàusula 11. Obertura de les proposicions. Valoració de les
ofertes
1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la
finalització del terrnini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació
integrant del sobre núm. 1, Si s'observen defectes o omissions subsanables, atorgarà un
termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los, Així mateix, l!òrgan de contractació i la Mesa
de contractació podran sol'licitar als/les enipresaris/àr:ies aclariments sobre els documents
presentats, o requerir els documents per a la seVa presentació en un termini no superior a cinc
(5) dies naturals.

2, Posteriorment, en un termini no superior a set dies naturals a comptar des de l'obertura de
la documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a
l'obertura del sobre núm. 2A, excepte el de les proposicions rebutjades, i el remetrà al/a la
tècnic/a corresponent per a I'avaluació prèvia dels criteris que no són quantlficables mitjançant
la mera aplicació de fórmules.

Un cop rebut aquest informe, la Mesa de contractació donarà a conèixer, en sessió pública, el
resultat de la valoració assignada als criteris de judici de valor i procedirà et l'obertura del sobre
núm. 28. A continuació efectuarà la valoració dels criteris automàtics elevant a l'òrgan de
contractació la proposta de classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades
i acceptades, i d'adjudicació a favor de I'empresa licitadora que hagi presentat l'oferta'
econòmicament més avantatjosa.

La data i lloc d'aquests actes públics s'informaran en l'anunci de licitació en el perfil de
contractant.
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Clàusula 12. Adjudicació del contracte
1. D'acord amb la previsió de l'article 158 LCSP, I'adjudicació del contracte s'acordarà en el
termini màxim 2 mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions
rebudes.

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

2. Prèviament a l'adjudicació es requerirà a l'empresa licitadora que es proposi com
adj ud icatà ria perq uè presenti determi nada docu mentació acred itativa.

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 de les dades 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.

També es consultarà l'aplicació informàtica municipal de Recaptació per comprovar que
I'empresa licitadora proposada corn a adjudicatària es troba al corrent del complimertt 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 efectivament 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
documentació acreditativa corresponent.

- El certificat d'assegurança d'indemnització per riscos professionals expedit per
l'assegurador on constin els riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, així
com es pot aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de'la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.

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

el destinatari, públic o privat, d'aquests. Elç 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 contractaci,o per
l'autoritat competent. Els certificáts 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 I'entitat contractant dels serveis.

Certificat relatiu a que la empresa pertany a Centres Especials de Treball d'iniciativa social, o
bé empreses d'inserció regulades en la Llei 4412OO7, de 13 de desembre, per a la regulació del
règim de les empreses d'inserció.

Pàs. 15 de 25



Itiümüï"=

La documentació s'haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del
següent al de la recepció del requeriment,

3. 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 al següent licitador
segons I'ordrè en què hagin quedat classificades les ofertes.

En cas de falsedat en el DEUC o en la declaració responsable presentada per la empresa,
proposada com a adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i

l'òrgan competent incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar.
Així mateix la Mesa podrà optar per tornar a valorar les ofertes.,

Clà usu la 1 3. Ga ra ntia defin itiva
D'acord amb l'article I07.I LCSP L'empresa seleccionada com la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins
del termini de 10 dies hàbi15 a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons
preveu l'article 150 LCSP,

Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució
de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el
següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

La /es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de
constituir-se a la Tresoreria de l'Ajuntament de Barcelona, 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 fer-se per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.

Clàusula L4. Notificació de I'adjudicació, perfeccionament i

publicitat de la formalització del contracte
1. D'acord arnb la previsió de l'article 151 LCSP, l'acte d'adjudicació serà notificat per mitjans
electrònics a les empreses licitadores ien el termini màxim de 15 dies es publicarà en el perfil
de èontractant

2. En la notificació a l'empresa adjudicatària, I'interessat serà convocat 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.

Segons l'article L53.4, si per causes imputables a I'empresa adjudicatària no s'hagués
formalitzat el contracte dins del termini assenyalat s'entendrà que l'empresa adjudicatària
retira la seva oferta ila Fundació sol.licitarà la documentació al següent licitador per l'ordre en
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què hagin quedat classificades les ofertes, i podrà reclamar,, si escau, a l'empresa adjudicatària
retirat 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.

4. D'acord amb l'article 154 LCSP, la formalització i el propi document contractual es publicarà
en'el perfil èle contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del
contracte s'anu.nciarà la formalització en un termini no superior a 10 dies.

Clàusula 15. Execució del contracte
L'execució del contracte s'iniciarà en la data que es fixi en la forinalització del contracte,

Abans de l'inici del contracte el contractista ha d'haver lliurat al responpable del contracte, en
format digital, a través de l'adreça de correu electrònic fundacioimr.administracio@bcn.cat el
"Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals", degudament
complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s'f i enumera, per donar
compliment al RD 17112004, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995. Aquest document
està disponible al perfil de contractant, on el contractista també trobarà el.document "Manual
de prevenció de riscos laborals per empreses externes", amb les disposicions en matèria de
seguretat i salut laboral que resta obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte si no s'ha
lliurat aQuesta informació, incorrent el contractista en responsabilitat contractual.

Clàusula 16. Abonaments al contractista
D'acord amb I'article 102 LCSP, el preu retribuirà la prestació realitzada i inclou I'IVA que
s'indicarà com a partida independent.

El preu es determinarà en euros.

La empresa adjudicatària emetrà mensualment la factura corresponent als serveis prestats i

adjuntarà copia de l'albarà en el que s'haurà de descriure les tasques executades
corresponent.

Aquest albarà serà emès els dies en els que s'hagin realitzat les tasques de neteja i

manteniment i serà firmat per la persona que ha realitat el servei i persona que designi la
Fundació.

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 generals de l'Ajuntament
de Barcelona.

Clàusula 17. Revisió de preus
En aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues,

Clàusula 18. Direcció iinspecció de I'execució del contracte
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La Fundació designarà una persona responsable del contracte entre el personal tècnic de la
Corporació o aliè, tot d'acord amb la previsió de l'article 62 LCSP. Aquesta designació serà
comunicada a l'empresa contractista immediatament desprès de la formalització del contracte.

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.

Clàusula 19. Condicions
del contractista.

D'acord amb l'article 202 de la
d'execució:

especia ls d'execució i obligacions

LCSP, s'estableixen les següents condicions especials

D'acord amb l'article 3.2 del Codi ètic i de conducta de I'Ajuntament de Barcelona

1. Condicions especials d'execució

1.1 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 licitadors que 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 9/2OL7 de B de novembre de
contractació pública o bé han de ser ernpreses:d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13
de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'insgrció.

1.1.2 Manteniment de les condicions laborals.

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals
i socials de les persohes treballadores ocupades en l'execució del contractè, fixades en el
moment de presentar l'ofqrta, segons el conveni que sigui d'aplicació

Aquest condició te el caràctei d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.

El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan del
contractació podran requerir als òrgans de representació de les pefsones treballadores que
informin al respecte.'

1.1.3 Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personà|..

L'empresa contractista ha d'aportar un pla o mesures de conciliació corresponsable del temps
laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l'execució del contracte.

A títol d'exemple, algunes d'aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin
l'atenció de menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada,
excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o
reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.
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L'empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l'aplicació de les mesures.

L'incompliment d'aquesta condició d'execució contractual es qualifica com a falta molt greu i

comportarà l'adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les
previsions que s'estableixen en la clàusula 25.

2. Condicions d'execució generals

El contractista quedarà vinculat per I'oferta que hagi presentat,

Durant el període d'execució del contracte, la empreSa contractista haurà de mantenir en tot
moment el mateix equip de treball, excepte que existeixin causes justificades que provoquin
canviar el personal adsórit al servei. En aquest cas s'haurà d'informar a la Fundació amb un
mínim de 4Bh.

3. Oblioacions del contractista:

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

a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a I'inici de l'execució del
contracte.

b. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a la Fundació qualsévol
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral
s'ajusta a dret.

c. Facilitar la informació que s'estableix a la Llei 79/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la ihformació pública i bon govern.

d. Designar una persona responsable de'la bona marxa dels treballs iel comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el
responsable.del contracte.

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

f. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar .(com ara els impactes acústics,
sobre l'entorn, fer una correcta geótió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.

g. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i
que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement
amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions
de confidencialitat exigides a l'article 133.2 LCSP. L'empresa adjudicatària i el seu
personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 75/1999,
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
25/05/2OIB també s'haurà de complir el que regula el Reglament General de Protecció de
Dades, data en què serà exigible aquesta norma, el contractista tindrà la consideració
d'encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals
en matèria dé mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions

Pàg. 19 de 25



I a Fundacióll *ï'Hif:i*
establertes, en el seu cas, en el. Plec de prescripcions tècniqueç particulars, I'empresa
adjudicatària també haurà de:

r Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o
hagi elaborat per raó de l'execució del contracte i, 'd 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 ievitar I'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.

.r Aquestes mesures de seguretat implantades per l'empresa adjudicatària són les
corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres de
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que interVinguin en el
tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

r 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 lega.lment admesa o establerta en aquest plec,

Tornar a la Fundació, 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 iambé 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 repr:oduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins itot un cop extingit el
contracte.

i) Lliurar tota la documentació necessària pel complirnent del contracte en català.

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
complirnent de les obligacions i compromisos assumits per I'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 100.000 euros, que haurà de presentar a la Fundació simultàniament amb la
formalització del contracte o amb anterioritat.

l) Comunicar per escrit a l?juntament el/s subéontracte/s que pretengui celebrar
assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar ila identitat iaptitud del
contractista del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins
dels 15 dies naturals'següents a la seva subscripció. L'incomplimént d'aquesta obligació pot
comportar una penalitat ecanòmica de fins al 5olo del preu del contracte.
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m) L'adjudicatari es farà responsable davant de la Fundació de totes les faltes que puguin
ser comeses pels seus empleats, així com de les repercussions que se'n puguin derivar

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

o)Totes aquelles obligaiions que s'hagin establert en aquest plec.

Clàusula 20, Modificació del contracte.
D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contràcte, l'òrgan
de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s'indiquen:

-Serveis extraordinaris i incidències puntuals relatives a la prestació del servei i el
manteniment de les instal'lacions.

En cap cas l'import total de les modificacions pot increméntar més del 20olo del preu inicial del
contracte, tot d'acord amb les previsions de l'article 204 LCSP. La modificació requerir.à
informe previ del responsable del contracte. La modificació n9 podrà suposar l'establiment de
nous preus unitaris no prevists en el contracte.

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

El procediment per aquesta modificació requerirà I'audiència al contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document
administratiu.

Clàusula 2L. 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 recepció, 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 2t0.4 LCSP.

Clà usu la 22. S u bcontractació
L'empresa'adjudicatària no pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació.

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 i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realització.
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2. La mora del contractista en l'execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part
de I'Administració.

3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del terrnini 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 cada 1.000 éuros del
preu del contracte ('IVA exclòs), tot d'acord amb la previsió de l'article 193.3 LCSP.

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, l'IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.

4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

5, Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respçcte al
compliment del terminis parcials, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o
per la imposició de les penalitzacions preüistes a l'article 193 LCSP.

Clàusula 25. 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 econòrhica 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 tècníques, 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.

La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del 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 acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d'acord amb la legislació vigent.

Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.
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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 labórals.

- 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 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.

Toteb aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Sancions contractuals.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès còm a import
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
u nitaris

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,

Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions.

Ltimport de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s
document/s comptable/s de reconeixement de I'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.

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.
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Clàusula 26. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l'article 211 i

313 LCSP, :

2. A més, 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 d" l'"rpr"sa contractista amb països considerats paradisos fiscals,
segons estableix el Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016.

g) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte

h) L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d.'execució establertes en
aquest plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual essencial.

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

j) Totes aquelles causes que s'hagin establert en aquest plec

Clàusula 27 . Integritat i col.lusió d'interessos
En els proèessos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran el seu comportgment
d'acord els principis i valors .generals d'actuació continguts en el Codi ètic de conducta de
lAjuntament de Barcelona, tot d'acord amb la previsió de l'article 3.2 de l'esmentat Codi,
publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de2077.

Tot'd'acord amb l'article L3i 64 LCSP que estableixen el principi d'integritat i defineixen els
conflictes d'interessos, els criteris d'actuació i codi de comportament que hauran de seguir les
empreses seran:

Les empreses licitadores i contractistes de lAjuntament de Barcelona han de,

1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els
conflictes d'interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
conflicte d'interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del
contracte o la seva execució i col.laborar amb l'òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
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2. respectar els principis d'igualta!, 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 l'adjudicació dels contractes o en la seva çxecució 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?juntament 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 Godi 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,

11. han de comunicar a la major breüetat possible, directament a l'òrgan de contraltació,
qualsevol irregularitat o conflicte d'interessos, real o potencial, en què es trobin o de què
tinguin coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.

Conseqüències de l'incompli ment

16. L'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l'article
71 LCSP. En relació amb l'empresa contractista i les empreses subcontractistes i. proveïdores i

mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren
obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si
co.ncorre dolo, culpa o negligència 'de l'empresa, amb imposició de penalitats, segons la
previsió de l'article L92.L o la resolució del contracte, d'acord amb el que preveu l'article
2tL.L.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l'article 7I.2.c).

Barcelona, 20 de març de 2019
La secretària

I Bal a
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