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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS D’AUDITORIA DINÀMICA DEL PROJECTE
D’AMPLIACIÓ I REMUNTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU L’ILLA, SITUAT AL CARRER
NUMÀNCIA 142, AL DISTRICTE DE LES CORTS, A BARCELONA AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE: L'objecte del contracte consisteix en els serveis
per a la realització dels treballs d'auditoria dinàmica del projecte d'ampliació i remunta del
Pavelló Poliesportiu l'Illa, situat al carrer Numància 142, al Districte de Les Corts, a Barcelona,
amb una superfície construïda total de 4.145,84 m2 i un PEM de 4.786.866,14€.
B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 18.791,00 EUROS (IVA exclòs) , desglossat de la següent
manera:
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació total

15.659,17 euros

Possibles modificacions (20%)

3.131,83 euros

Total

1

18.791,00 euros

C.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 18.947,60 EUROS (IVA inclòs).
Concepte
Pressupost base de licitació

Import (IVA exclòs)
15.659,17 euros

IVA
3.288,43 euros

Import total (IVA
inclòs)
18.947,60 euros

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: El crèdit pressupostari es troba informat favorablement per la
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de data 16 de desembre de 2021, al codi
d’actuació P.04.6055.01.
D.- DURADA DEL CONTRACTE: Duració dels treballs, s’estima que la durada serà de 5 mesos.
El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir de la data d’acceptació de
l’adjudicació, que es produirà amb la signatura de les Condicions Generals de Contractació
de BIMSA en els termes previstos en la Clàusula 12 del present Plec, o des de la data que
s’indiqui a l’acta d’inici del servei, en cas de ser posterior.
D.1.- PRÒRROGUES: NO. Veure clàusula 3 del present Plec.
1

De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions contractuals
indicat al Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC) i determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al QuadreResum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.
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E.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona.
F.- LOTS: NO, segons informes que consten a l’expedient de contractació.
G.- TERMINI DE GARANTIA: VINT-I-QUATRE (24) MESOS.
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: NO
I.-

CONDICIONS DE CAPACITAT: Veure Clàusula 6 del Plec.

J.-

SOLVÈNCIA: S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional.
CAPACITAT: D’acord amb l’establert en aquest Plec i, en el seu cas, en el Plec de Prescripcions
Tècniques.

K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (MITJÀ I TERMINI):
La presentació de les propostes es realitzarà per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics
en els termes establerts en el present Plec, exclusivament a través del Portal de Contractació
Electrònica de BIMSA, integrat en el Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona:
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
Data límit:

27 de gener de 2022

Hora límit:

fins les 13:00 hores

Format i lloc de presentació: A través del Portal de Contractació Electrònica de BIMSA,
donant compliment als requisits establerts en el present Plec (veure clàusules 7 i 8 del
present Plec).
L.- OBERTURA DE PROPOSTES: NO es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes, de
conformitat amb allò disposat a la lletra d) de l’article 159.6 de la LCSP. En qualsevol cas,
l’obertura en acte privat de les proposicions no tindrà lloc fins que hagi finalitzat el termini
màxim per a la seva presentació.
M.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: Segons Annex núm. 2 del present Plec.
N.- MODEL DE L’OFERTA: Segons preveu el present Plec.
O.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:
Es preveuen les causes especificades a la clàusula 25 del present Plec.
P.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: SÍ. D’acord amb el que s’estableix a la clàusula 20 del present Plec.
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Q.- TRAMITACIÓ: Ordinària, mitjançant el procediment obert simplificat sumari previst a
l’apartat sisè de l’article 159 de la LCSP.
R.- PUBLICITAT: Perfil de Contractant. Accessible a través de la següent adreça web:
http://www.bimsa.cat/perfil-de-contractant/. El Perfil de Contractant de BIMSA està integrat
a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya a la pàgina
web https://contractaciopublica.gencat.cat/ a l’apartat Perfils de contractant – Barcelona
Infraestructures Municipals, SA.
S.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS:
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per escrit, previ
registre o manifestació d’interès, mitjançant l’opció “Preguntes” disponible per a cada
licitació en el Portal de Contractació Electrònica de BIMSA, com a molt tard TRES (3) dies
hàbils abans que finalitzi el termini per a presentar les ofertes.
Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran tant en l’espai “Preguntes” disponible
específicament per a cada licitació al Portal de Contractació Electrònica, així com també al
Perfil de Contractant, i tindran caràcter vinculant.
Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació
del present procediment serà publicada al Perfil de Contractant, incloent els pertinents
aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma
periòdica el Perfil de Contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment
de contractació.
T.- ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS:
• Presentació de les ofertes de forma exclusivament electrònica. Veure les clàusules 7 i 8
del present Plec.
• Veure la Clàusula 2.5 del present Plec.
• Estaran incloses dins del preu ofert pel licitador totes les despeses enumerades a la
Clàusula 2 del present Plec.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE DE SERVEIS
TRAMITACIÓ: Ordinària
PROCEDIMENT: Obert simplificat sumari (art. 159.6 LCSP)
REGULACIÓ: No harmonitzada
Núm.
Expedient

604.2022.001

Import
18.947,20 €
Pressupost
(IVA inclòs)

Òrgan de Contractació

Descripció
contracte

Tipificació
contracte

Serveis per a la realització dels treballs d’auditoria dinàmica de
projecte d’ampliació i remunta del Pavelló Poliesportiu l’Illa
situat al Carrer Numància 142 al barri de les Corts, al Districte de
les Corts, a Barcelona.

SERVEIS

Codi CPV

79212000-3
Serveis
d’auditoria

DIRECTOR GENERAL

I. DISPOSICIONS GENERALS
CLÀUSULA 1.- OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT
1.1. L'objecte d'aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, Plec) és
l’establiment de les condicions que regiran l'adjudicació, per part de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA o “entitat contractant”) del
contracte de SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS D'AUDITORIA DINÀMICA DEL
PROJECTE D'AMPLIACIÓ I REMUNTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU L'ILLA, SITUAT AL CARRER
NUMÀNCIA 142, AL DISTRICTE DE LES CORTS, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE, que es defineixen en aquest Plec i en els seus annexes i que fomenten les
mesures de contractació contemplades al Decret de l’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de
contractació pública sostenible, publicat al Butlletí Oficial de l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta
Municipal) de data 28 d’abril de 2017, i al Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
Aquest
Decret
d’alcaldia
es
pot
aconseguir
al
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/101966.

següent

enllaç:

1.2. De conformitat amb l’esmentat Decret de l’Alcaldia, de 24 d’abril de 2017, en l’objecte del
contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors.
- No realització d’operacions financeres ni econòmiques il·legals en un país considerat
paradís fiscal.
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1.3. BIMSA està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”),
relatives a la contractació no harmonitzada que com a poder adjudicador que no té el caràcter
d’Administració Pública li són aplicables, així com el que es preveu en el present Plec.
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el
règim previst a la subsecció 4a de la Secció 3a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la LCSP.
També li són d’aplicació el Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril abans esmentat, així com Decret
d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial del contracte 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. Conseqüentment, els
licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o interposades d’aquest contracte
públic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals –segons la llista 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.
1.4. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte, en quant als seus efectes
i extinció, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en
tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I del
Llibre Tercer de la LCSP.
1.5. Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i
modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò
establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver estat
objecte d’una nova adjudicació, les parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del
contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil. Les parts es sotmeten expressament
a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
1.6. El present Plec de Clàusules Administratives Particulars, els seus annexes i el Plec/s de
prescripcions tècniques particulars i altres documents, en el seu cas, revestiran caràcter
contractual. La relació contractual s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual
es consideraran part integrant de la relació contractual.
1.7. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació,
sense cap reserva.
1.8. En el cas de discrepància sobre l’aplicació dels documents objecte d’aquest procediment,
prevaldrà en qualsevol cas el present Plec (també anomenat contracte).
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El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà
l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
1.9. En el supòsit que el present Plec sigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància
prevaldrà la versió en llegua catalana.
1.10. L’adjudicatari del contracte quedarà obligat a respectar la normativa vigent en matèria de
protecció de dades i, particularment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista
sotmès a dita normativa.

CLÀUSULA 2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I
PREU DEL CONTRACTE
2.1. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat B del Quadre
Resum de Característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la LCSP. Aquest
valor és la suma del pressupost base de licitació, així com les eventuals modificacions i, en el seu
cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes establerts en el present Plec.
2.2. El pressupost base de licitació del contracte és el que consta expressat a l’apartat C del
Quadre-Resum de Característiques. Aquest pressupost és la xifra màxima per sobre de la qual
s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.
El desglossament del pressupost base de licitació s’indica a l’Annex núm. 3 del present Plec.
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de
qualsevol tipus, no incloent l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació.
BIMSA no estarà obligada a esgotar la totalitat del pressupost base de licitació, sinó que
únicament se li facturaran les prestacions efectivament realitzades en base al pressupost ofert i/o
executat en base als preus unitaris oferts, si s’escau.
L’adjudicatari està obligat a mantenir la seva oferta durant tot el termini d’execució del contracte,
sense poder reclamar cap despesa i/o cost addicional.
2.3. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost
sobre el Valor Afegit (IVA), que haurà de figurar en partida independent.
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En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol
índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme
al previst en el present Plec i en la documentació annexa.
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost base de licitació. En el supòsit que el
licitador excedeixi d’aquest o aquests imports serà exclòs del procediment.
IMPORTANT: Els licitadors, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en
consideració la nova situació ocasionada pel COVID-19, així com les mesures seguretat i salut a
implementar per a la protecció de les persones, que hauran de seguir els requeriments i
recomanacions de les autoritats administratives i sanitàries competents. Totes aquestes
actuacions i mesures es consideraran incloses en el preu del contracte, sense que l’adjudicatari
pugui reclamar cap tipus de compensació, modificació o increment del preu al respecte.
2.4. El preu del contracte NO serà objecte de revisió.
2.5. Es fa constar que es disposa de crèdit suficient 2, informat favorablement per la Comissió de
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, per a atendre les obligacions econòmiques que es deriven
per BIMSA del compliment dels treballs objecte del present Plec, fins a la seva conclusió.
No obstant això, atès que el present contracte pot comportar despeses de caràcter plurianual, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.

CLÀUSULA 3.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà el que s’especifica a l’apartat D del Quadre Resum de
Característiques, i començarà a comptar a partir de la data de l’acceptació de l’adjudicació o de la
signatura de l’acta d’inici del servei.

CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS
4.1. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ: La contractació dels serveis de referència
s’adjudicarà a través del procediment obert simplificat sumari regulat a l’article 159.6 de la LCSP.
4.2. L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu
en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a l’Annex núm. 2 del present
Plec.
4.3. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: Les necessitats que BIMSA pretén satisfer
mitjançant aquest contracte són les que consten a la memòria justificativa i d’insuficiència de
mitjans.
4.4. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de l'anunci
de licitació, les empreses interessades podran obtenir, a través del Portal de Contractació

2

Pressupost de licitació.
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Electrònica 3 i del Perfil de Contractant de BIMSA, la documentació necessària per a preparar les
seves propostes, que inclou els següents documents:
-

Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Plec de prescripcions tècniques.
Condicions Generals de contractació de BIMSA, com Annex núm. 4 del present Plec.
Instrucció IT-SIS-04: Covid-19 Mesures de prevenció a les obres.
Pressupost “preus zero” (annex al Plec), arxiu Excel.
Pressupost, arxiu pdf.

El Portal de Contractació Electrònica de BIMSA està integrat dins del Portal de Contractació
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona i és accessible a través del web
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 .
El Perfil de Contractant de BIMSA està integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública
de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat/ a
l’apartat Perfils de contractant – Barcelona Infraestructures Municipals, SA.
4.5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Es designa com a responsable del contracte per part de
BIMSA al Director Tècnic de Gestió Territorial , a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització
de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin.
Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un/a interlocutor/a directe (delegat/da del
Contractista) amb el que el/la responsable del contracte pugui comentar els aspectes relacionats
amb l’execució del contracte.
4.6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: L’òrgan de contractació del present contracte és el Director
General de BIMSA.

CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de BIMSA, al qual s’hi
pot accedir a través de l’adreça web que consta referenciada a l’apartat R del Quadre Resum de
Característiques.

II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
CLÀUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT DELS LICITADORS
6.1. Podran contractar amb BIMSA les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres
que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 65 de la LCSP i que no
estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a l’article 71 de la
referida Llei i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible
per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
3 L’accés a la documentació s’assoleix, en aquest cas, accedint a la licitació d’interès i clicant a l’enllaç anomenat
“Documents”.
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Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir
fins al moment de l’adjudicació i, en el seu cas, formalització del contracte.
Mesura social: En aplicació del Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril, així com del Decret d’Alcaldia
de 19 de maig de 2016, abans esmentats, els licitadors, contractistes o subcontractistes o
empreses filials o interposades d’aquest contracte públic no podran realitzar operacions
financeres en paradisos fiscals –segons la llista 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.
6.2. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits
establerts a l’article 68 de la LCSP.
6.3. BIMSA podrà contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a
l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació
d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els
noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells, designant un
representant o apoderat únic amb poders bastants per a exercitar els drets i complir les
obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència
de poders mancomunats en altres aspectes, i assumint el compromís de constituir-se formalment
en el cas de resultar adjudicataris del contracte. No serà necessària la formalització en escriptura
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant BIMSA.
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el
contracte al seu favor.
6.4. L’òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per a garantir que la participació a
la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, o haguessin assessorat a
l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, no falsegin la
competència. En tot cas, s’observaran les regles previstes a l’article 70 de la LCSP.
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, indicant-ho en la
declaració responsable.
6.5. Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació del contracte aquelles que
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, tinguin les mateixes finalitats, objecte o àmbit
d’activitat que les que s’estan licitant.
6.6. Els licitadors que en la seva plantilla comptin amb cinquanta o més treballadors/res fixos, han
de tenir ocupats un nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del
total de la plantilla, o donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret
364/2005, de 8 d’abril, o norma que el substitueixi.
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CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS
7.1. Les proposicions es referiran al conjunt dels serveis objecte del present contracte, i no
s'admetran ofertes parcials.
Les proposicions es presentaran a través del Plataforma de Contractació Electrònica que s’indica
en aquest Plec i dins del termini màxim previst a l’apartat K del Quadre resum de Característiques
i a l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora del termini establert no seran admeses
sota cap concepte ni en cap circumstància, tret d’allò previst en la Clàusula 8.5 del present Plec.
Igualment, les ofertes enviades de forma diferent a l’establerta en el present Plec no seran
admeses.
IMPORTANT: Els licitadors, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en
consideració la nova situació ocasionada pel COVID-19, així com les mesures seguretat i salut a
implementar per a la protecció de les persones, que hauran de seguir els requeriments i
recomanacions de les autoritats administratives i sanitàries competents. Totes aquestes
actuacions i mesures es consideraran incloses en el preu del contracte, sense que l’adjudicatari
pugui reclamar cap tipus de compensació, modificació o increment del preu al respecte.
7.2. Les ofertes s’hauran de presentar al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona. La presentació electrònica exigeix la prèvia descàrrega de l’arxiu corresponent a
l’esquema d’oferta de la licitació corresponent. Les ofertes presentades en altres procediments
de licitació utilitzant l’esquema d’una licitació diferent no seran admeses. Així mateix, no
s’entendran complimentats els requeriments formulats per BIMSA que hagin estat atesos en un
altre procediment.
Les ofertes hauran de tenir una validesa de SIS (6) mesos, comptats a partir de la data d'obertura
de les proposicions. Superat aquest termini els licitadors podran optar per mantenir o retirar llurs
proposicions, amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui exigir cap mena de
compensació o indemnització. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants
pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.
7.3. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició en el present procediment de
contractació, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres empreses.
La presentació de més d’una oferta en el present procediment per part d’un licitador, de forma
individual o conjunta amb altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes
les proposicions en les que s’hagi presentat el licitador infractor i exclusió del present procediment
de licitació.
Tampoc podrà subscriure cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha
fet individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La infracció del que
s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la no admissió de totes les proposicions que hagi
presentat.
7.4. La presentació simultània d’ofertes, per part d’empreses vinculades, suposarà els efectes
que s’estableixen a la normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb
valors anormals o desproporcionats.
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7.5. En cas que es tracti d’un contracte que tingui per objecte la vigilància, supervisió, control i
direcció de qualsevol contracte, així com la coordinació en matèria de seguretat i salut, el mateix
no podrà adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicatària del corresponent contracte, ni a una
empresa vinculada a aquesta.

CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE
CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS
8.1. De conformitat amb el que estableixen l’article 159.6.c) i la disposició addicional setzena de
la LCSP, en aquesta licitació serà obligatori l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per
desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen
realitzar a les empreses licitadores, entre d’altres, la presentació de les ofertes. Les ofertes que
no es presentin per mitjans electrònics en la forma que determina aquest Plec seran excloses.
En conseqüència, s’estableix que els licitadors concorrin al present procediment de contractació
únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de les proposicions, l’aportació de
documents i les comunicacions i notificacions entre licitador i òrgan de contractació a través de la
Plataforma de Contractació Electrònica que BIMSA, a través de l’Ajuntament de Barcelona, posa
a disposició des de la següent adreça web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 , garantint en
tot moment la lliure concurrència, no discriminació i no restricció d’accés a aquest procediment.
Des del Perfil de Contractant de BIMSA es troba disponible l’accés directe a l’esmentat Portal de
Contractació Electrònica ubicada a l’adreça https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 , on es té
plena disposició a tota la documentació relativa a la present licitació, i que serveix com un canal
de comunicació directe per a poder plantejar preguntes, sol·licitar aclariments, presentar ofertes
i rebre les notificacions, així com l’exercici de qualsevol altre dret que la normativa aplicable al
procés de contractació en curs confereixi al licitador.
El Portal de Licitació Electrònica per a la tramitació del present procediment compleix íntegrament
amb tots els requisits legals i tècnics establerts a la normativa aplicable sobre contractes del sector
públic, garantint en tot moment que:
-

No són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma compatible amb les
tecnologies de la informació i comunicació d’us general.

-

Tota la informació i els especificacions tècniques necessàries per a la presentació
electrònica de les ofertes es troba a disposició de totes les parts interessades a través del
Portal de Contractació Electrònica de BIMSA, sent d’us general i àmplia implantació.

-

Els sistemes de comunicació i per l’intercanvi i emmagatzematge d’informació
garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les dades transmeses i que
únicament els òrgans competents, a la data assenyalada, poden tenir accés als mateixos,
o que en cas de trencament d’aquesta prohibició d’accés, la violació es pot detectar amb
claredat.

-

L’aplicació permet acreditar la data i hora d’emissió o recepció de les comunicacions, la
integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les mateixes.
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-

Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans intervinents en el present
procediment o de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i
s’emetin tant en la fase preparatòria, com en les fases de licitació i adjudicació del
contracte són autenticats mitjançant una firma electrònica reconeguda d’acord amb la
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, garantint tècnicament que la
signatura s’ajusta a les disposicions d’aquesta norma.

8.2 Les proposicions/ofertes, juntament amb la documentació preceptiva indicada en el present
Plec, es presentaran, dintre del termini establert a la lletra K del Quadre-Resum de
característiques del present Plec, exclusivament a través del Portal de Contractació Electrònica
de BIMSA, accessible des de la direcció https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 i a través de
l’enllaç disponible al Perfil de Contractant de BIMSA.
L’accés a aquesta plataforma electrònica és gratuït i permet realitzar la consulta i descàrrega de
la documentació que regeix la present licitació, notificacions electròniques, així com la
presentació de proposicions/ofertes sense cap cost.
8.3 L’empresa interessada en participar en la licitació s’ha de descarregar prèviament l’aplicació
gratuïta
de
presentació
d’ofertes
electròniques
a
traves
de
l’enllaç
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/ .
En aquest mateix enllaç s’informa dels requeriments tècnics necessaris per poder utilitzar
l’aplicació i existeix un servei de suport tècnic i ajuda a les empreses licitadores.
NOTA IMPORTANT: La documentació s’haurà d’aportar en format electrònic signada mitjançant
signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació
que garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents associats a la
mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix
la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i demés disposicions de
contractació pública electrònica.
8.4 La plataforma no estableix cap límit en el número d’arxius que es poden adjuntar a una oferta.







Format de text natiu de Microsoft Word: .doc | .docx
Format de full de càlcul natiu de Microsoft Excel: .xls | .xlsx.
Format de text estàndard: .rtf .
Format documental natiu de Adobe Acrobat: .pdf
Format OpentDocument text: .odt
Format OpentDocument full de càlcul: .ods

Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d’altres formats, es poden enviar en un arxiu
comprimit (ZIP).
És responsabilitat de les empreses licitadores vetllar per a què les ofertes estiguin lliures de virus.
Tot i així, la mera presència de virus no determina l’exclusió de la proposició, sempre que es pugui
accedir al seu contingut. Segons les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l’òrgan de
contractació qui decideixi al respecte.
La presentació de les proposicions podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la
setmana; la data i hora de presentació de la proposició seran les que constin en el resguard
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acreditatiu emès pel Registre Auxiliar de la Plataforma de Licitació Electrònica i coincidirà amb el
moment en el que finalitza la recepció de la proposició.
8.5 De conformitat amb la lletra “h” de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Setzena de la LCSP,
en els supòsits que es prevegin dificultats en la transmissió derivades de la mida dels documents
i dades presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa que impedeixin rebre l'oferta
dintre del termini establert en aquests plecs, s’acceptarà l’enviament en dues fases. En aquests
supòsits, l’empresa licitadora haurà de remetre, abans de la finalització del termini de presentació
d’ofertes, l’empremta digital (hash), i disposaran d’un termini de 24 hores per completar
l’enviament de l’oferta. Si no es fa aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà
que l'oferta ha estat retirada. En aquest supòsit l’empremta digital (hash) degudament signada
s’haurà de remetre al correu electrònic següent: contractacio.bimsa@bcn.cat amb la finalitat que
es pugui comprovar que aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta
presentada i, per tant, que el contingut de l’oferta no s’ha alterat des del moment de l’enviament
per part de l’empresa licitadora. En aquest correu s’haurà d’indicar el codi de contracte, l’objecte
del contracte, i les dades identificatives de l’empresa licitadora.
8.6 En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer
a la còpia local generada automàticament en l'equip de l’empresa licitadora, comprovant que
l'empremta digital (hash) de l'oferta coincideix amb la que consta en poder de l'òrgan de
contractació.
8.7 D’acord amb el que disposa la lletra c) de l’article 159.6 de la LCSP, l’oferta constarà d’un arxiu
electrònic que haurà de contenir:
i.
ii.
iii.
iv.

Declaració responsable que s’adjunta com a Annex núm. 1-A.
Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals, la ubicació dels
servidors i el lloc de prestació dels serveis associats a aquests, que s’adjunta com a Annex
núm. 1-B.
Import de l’oferta realitzada pel licitador (introducció en pantalla, import IVA exclòs).
Pressupost (Microsoft Excel) contenidor de l’oferta econòmica, convenientment omplert
amb els preus unitaris oferts pel licitador.

Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense
que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà
la confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la
legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat
amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública.
IMPORTANT: Els licitadors hauran de verificar amb l’antelació suficient, abans de la signatura i
enviament de les proposicions, els requisits tècnics que han de complir per poder operar de
manera correcta amb el Portal.
A aquests efectes, es recomana la consulta prèvia dels requisits tècnics a través del següent enllaç:
https://licitacions.bcn.cat/html/requisitos-tecnicos
En el citat enllaç, les empreses licitadores podran conèixer tots els aspectes tècnics necessaris.
ALGUNS ASPECTES TÈCNICS A TENIR EN COMPTE:

16

Certificat digital: Els certificats acceptats per aquest sistema són aquells admesos pel Ministeri
d'Indústria, Energia i Turisme, entre els quals es troben els més estesos a nivell nacional com el
de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, Camerfirma, Firma Professional o el DNI Electrònic, i
també altres certificats d’àmbit europeu i internacional. Es poden consultar els certificats
admesos revisant el document de certificats admesos.
Java d’Oracle: Aquest és un component fonamental per executar l'aplicació d'elaboració i
presentació d'ofertes. L'entorn Java ha d'estar actualitzat a l'última versió.
Per comprovar la versió o descarregar-la, ha d'accedir a la següent pàgina web:
http://java.com/es/
Descarregar l'aplicació de presentació d'ofertes: Per poder licitar electrònicament cal
descarregar prèviament l'aplicació de presentació d'ofertes. Aquesta aplicació es quedarà
instal·lada en el seu ordinador i podrà accedir-hi mitjançant la icona d'accés directe sense
necessitat d'estar dins de la Plataforma de Licitació Electrònica.
L'aplicació li permetrà crear ofertes sense necessitat d'estar connectat a Internet, i desar els canvis
fins que decideixi presentar-les electrònicament.
Poden descarregar l’aplicació de presentació d’ofertes a través del següent enllaç:
https://licitacions.bcn.cat/html/descarga-app-sobres
Per a resoldre dubtes tècnics una vegada consultada la informació del web, els usuaris poden
trucar al telèfon 91 803 66 27 (dill-div 8:00 a 18:00h, excepte festius nacionals) o escriure un
correu electrònic a soporte.licitadores@pixelware.com .
8.8. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de
les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales,
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i,
en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a
error.

CLÀUSULA 9.- CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓ I NOTIFICACIONS
Totes les proposicions rebudes electrònicament a través de la Plataforma de Contractació
Electrònica de BIMSA seran custodiades i encriptades sense possibilitat d’accedir al seu contingut
en cap cas fins que finalitzi el termini per a la presentació d’ofertes.
Les notificacions que es generin en les diferents fases de la tramitació del present procediment
de contractació es realitzaran a través de la Plataforma de Contractació Electrònica de BIMSA,
rebent l’avís de la notificació els licitadors a l’adreça de correu electrònic subministrada per
aquests en el procés de registre en l’esmentada Plataforma.

CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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10.1. Les proposicions presentades i admeses seran valorades d’acord amb els criteris que es
troben recollits a l’Annex núm. 2 del present Plec.
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta
responsabilitat es podrà veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o
acceptada per BIMSA.
10.2. L’adjudicació es farà a la proposició que presenti una millor relació qualitat-preu, que serà
aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a la licitació,
atenent als criteris de valoració establerts a l’Annex núm. 2.
La resolució d’adjudicació serà motivada atenent als criteris de valoració.
10.3. Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb
el que s’indiqui, en el seu cas, a l’Annex núm. 2.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a presumptament
anormal o desproporcionada, l’òrgan de contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit,
la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la
seva proposició, tràmit que haurà de complimentar-se en el termini màxim de TRES (3) dies hàbils.
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’òrgan de contractació demanarà un
informe tècnic dels serveis tècnics de BIMSA de les justificacions dels licitadors incorreguts en
presumpta oferta anormal o desproporcionada.
Per a l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o
desproporcionades es tindrà en consideració la relació existent entre l’oferta econòmica
realitzada pel licitador i la resta d’elements oferts.
En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic, l’òrgan de contractació determinarà si
l’oferta pot o no ser complerta pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors anormals
o desproporcionats. Si l’oferta es considera anormal o desproporcionada, l’òrgan de contractació
l’exclourà del procediment de licitació.

CLÀUSULA 11.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES
11.1. Un cop finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura de les
mateixes i a la qualificació de la documentació administrativa. Si s’observen defectes o omissions
esmenables en la documentació administrativa, es comunicarà als interessats mitjançant l’eina de
notificacions electròniques de la Plataforma de Contractació Electrònica, per tal que procedeixin,
a través de la mateixa eina, a la seva esmena en el termini màxim de TRES (3) dies hàbils.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació d’aquells licitadors quines
propostes presentin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini
atorgat.
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11.2. Seguidament, es procedirà a la valoració de les ofertes de conformitat amb els criteris
d’adjudicació previstos al present Plec i es traslladarà dita valoració a l’òrgan de contractació.
L’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 de la LCSP.
11.3. Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els
requeriments del Plec, l’òrgan de contractació, en un únic acte, les classificarà per ordre
decreixent de puntuació, atenent als criteris de valoració.
La documentació que caldrà aportar és la següent:
a. Aportació dels certificats corresponents sobre el compliment de la normativa d’integració de
persones discapacitades i obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan
legalment sigui exigible. S’haurà d’aportar:
- Certificat de l’empresa en què consti tant el nombre global de treballadors/res de
plantilla com el nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o
en el cas que s’hagi optat pel compliment de les mesures alternatives legalment
previstes, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració del licitador amb
les mesures concretes aplicades a aquest efecte.
Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors/res fixos inferior a cinquanta,
hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant aportació del corresponent
certificat per part de l’empresa.
- Aportació d’un exemplar del Pla d’igualtat entre homes i dones.
b. En relació amb la subcontractació, en el seu cas:
Declaració responsable on l’empresa ha d’informar la part del contracte que estima
subcontractar (en percentatge), assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial,
definit per referència a les condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes, als que
pretengui encomanar la seva realització. Si l’empresa té decidit amb quines empreses pensa
executar parts especifiques de l’objecte contractual, ha d’identificar-les indicant el nom o
denominació social de les empreses, el NIF i la part de l’objecte que realitzarà cada empresa
subcontractada.
Si l’empresa no té previst subcontractar cap activitat, cal una declaració responsable
indicant-ho.

III. ADJUDICACIÓ I ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTE
CLÀUSULA 12.- ADJUDICACIÓ I ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTE
12.1. L’òrgan de contractació de BIMSA adjudicarà el contracte a l’empresa que hagi obtingut la
màxima puntuació, mitjançant resolució motivada que notificarà a tots els candidats o licitadors
a través de la Plataforma de licitació electrònica de BIMSA i també la publicarà al Perfil de
Contractant de BIMSA.
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12.2. Les proposicions presentades i la documentació relativa a la valoració de les mateixes serà
accessible de forma oberta a través de la Plataforma de licitació electrònica de BIMSA, sense cap
restricció, a comptar des del moment en que es notifiqui l’adjudicació del contracte.
12.3. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de TRES
(3) dies hàbils, de les clàusules generals d’execució de serveis contractats mitjançant procediment
obert simplificat abreujat per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) i es publicarà
en el Perfil de contractant.
Transcorreguts els terminis per a l’adjudicació del contracte sense que s’hagi dictat l’acord
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena
d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin
la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de
Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga.
12.4 Quan per causes imputables a l’empresa classificada en primer lloc o a l’adjudicatari, no es
pogués adjudicar o formalitzar el contracte dintre dels terminis indicats, s’entendrà que retira la
seva oferta i BIMSA sol·licitarà la documentació referida a la Clàusula 11.3 a la següent empresa
per l’ordre en què hagin estats classificades les ofertes, sense perjudici de les conseqüències
previstes a la LCSP.
12.5. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores
s’estarà a allò previst per l’article 147.2 LCSP.

CLÀUSULA 13.- GARANTIA DEFINITIVA
De conformitat amb allò previst a l’apartat f) de l’article 159.6 de la LCSP, en el present contracte
NO es requereix la constitució de garantia a favor de BIMSA.

IV. CONSIDERACIONS GENERALS
CLÀUSULA 14.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA I FORMA DE PAGAMENT
14.1. La forma de quantificar econòmicament les feines efectivament realitzades per l’adjudicatari
i les condicions de pagament dels treballs realitzats es determinen en el Plec/s de prescripcions
tècniques, en el seu cas.
14.2. La facturació i pagament dels treballs realitzats s’efectuarà de conformitat amb les
Condicions Generals de Contractació de BIMSA, vigents en cada moment.
Pel que a aquest contracte interessa, les condicions de facturació i pagament es troben
identificades al Comunicat de 25 de setembre de 2018, penjat a l’apartat “Comunicats” del Perfil
de Contractant de la societat municipal: http://www.bimsa.cat/comunicats/.

CLÀUSULA 15.- RISC I VENTURA I REVISIÓ DE PREUS
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista.
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L'adjudicatària NO té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.

CLÀUSULA 16.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte designat per BIMSA desenvoluparà les funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte adjudicat.
Vetllar pel compliment de les obligacions assumides per l’adjudicatària, tant les
previstes en els plecs com en la proposta o oferta.
Adreçar a l’adjudicatària les ordres i instruccions oportunes per a assegurar la correcta
realització del servei.
Assumir la interlocució amb la coordinadora tècnica o persona responsable designada
per l’adjudicatària.

La persona responsable del contracte serà la interlocutora amb la persona coordinadora tècnica
o responsable que hagi designat l’empresa adjudicatària per tal de coordinar i controlar la correcta
execució del contracte, per la qual cosa s’hauran de reunir amb la periodicitat oportuna.
En cap cas, el/la responsable del contracte de BIMSA determinarà els treballadors de
l’adjudicatària que hagin d’executar el contracte ni participarà en la seva selecció o formació, no
donarà ordres i instruccions concretes al personal de l’adjudicatària ni exercirà sobre elles cap
poder directiu.
BIMSA també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, que s’executi
amb el màxim respecte al medi ambient.

CLÀUSULA 17.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ CONTRACTUAL I OBLIGACIONS ESSENCIALS
DEL CONTRACTE
17.1. Condicions especials d’execució contractual.
S’estableixen com a condicions especials d’execució contractual:
a. El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o
proveïdors derivades de l’execució dels treballs objecte del present Plec s’haurà de fer en
el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el
que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una
vegada finalitzats els treballs.
b.

El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país
considerat paradís fiscal.

c.

El contractista quedarà obligat a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de
dades i, particularment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
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tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant,
RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la
desenvolupi, quedant el contractista sotmès a dita normativa.
Aquesta obligació, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 202.1 de la LCSP,
s’estableix com una condició especial d’execució del contracte, tenint així mateix el
caràcter d’obligació contractual essencial, l’incompliment de la qual es considerarà
incompliment d’una obligació principal del contracte, essent causa de resolució del
mateix.
Per altra banda, s’estableixen les següents condicions tècniques d’especial execució:
d. Les desenvolupades en el punt 4 del Plec Tècnic de condicionants de l’encàrrec.
17.2. Obligacions essencials del contracte:
-

El Contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat en els termes que siguin
acceptats per BIMSA, i que podrà puntualment desestimar per raons tècniques, de
viabilitat o d’afecció al servei.

-

L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en l’oferta.

-

Aquelles obligacions del present Plec a les que específicament se’ls hi atribueixi el caràcter
d’obligació contractual essencial.

CLÀUSULA 18.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
A més de les obligacions establertes en la normativa vigent, estarà obligada a:
a. Especificar, a sol·licitud de BIMSA, les persones concretes que executaran les prestacions així

com comunicar qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva
situació laboral s'ajusta a dret.

b. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del

personal; també ha de fer d'enllaç amb l’entitat contractant i la responsable del contracte.

c. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació
vigent.

d. 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 mateix.
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e. Respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 4, i normes que la desenvolupin o la
substitueixin.

f.

Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, social i la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals. A aquests efectes, haurà de disposar i aportar, a sol·licitud de
l’entitat contractant, el certificat d’Hisenda de contractistes i subcontractistes que cobreixi la
totalitat del període contractual.

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

el desenvolupament dels serveis objecte del contracte.

h. Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import suficient per

cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar de l’execució del contracte,
i facilitar-la a BIMSA en el moment en que sigui requerit.

i.

Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de
no discriminació i igualtat de tracte relatius a la no discriminació per raó de sexe, orientació
sexual, identitat de gènere, ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat
funcional o de qualsevol altre índole i la dignitat i llibertat de les persones.

j.

Facilitar i aportar la informació indicada en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

k. Complir les obligacions relatives als principis ètics i regles de conducta als quals les licitadores

i contractistes han d’adequar la seva activitat, en desenvolupament de la previsió de l’article
55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern i del Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per Acord del Consell
Municipal de 30 de juny de 2017.

CLÀUSULA 19.- RECEPCIÓ i LIQUIDACIÓ
La constatació de la correcta execució de les prestacions s’acreditarà mitjançant una acta de
recepció que signaran representants d’ambdues parts si es troben en estat de ser rebudes i a
satisfacció de BIMSA.
S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de TRENTA (30) dies naturals a comptar des
de la recepció de les prestacions o des de què BIMSA rebi la factura si aquesta és posterior a la
data de recepció.

CLÀUSULA 20.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ
5

20.1. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte , de conformitat
amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

4 Publicada al “BOE” núm. 294, de 6 de diciembre de 2018, páginas 119788 a 119857.
5

La subcontractació únicament podrà ser limitada en els supòsits establerts a l’article 215 de la LCSP.
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En tot cas, els licitadors hauran d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència
a les condicions de solvència professional o tècnica, dels contractistes als que s’hagi
d’encomanar la seva realització.
20.2. L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com
a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
els subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i
haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està
incurs en prohibició de contractar de l’article 71 de la LCSP.
Els subcontractes que no s’ajustin al que s’indica a l’oferta, per celebrar-se amb empresaris
diferents als indicats nominativament en la mateixa o per referir-se a parts de la prestació
diferents a les assenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcorrin VINT (20) dies
des de que s’hagués cursat la notificació i aportat les justificacions a les quals fa referència en
aquesta clàusula, excepte que amb anterioritat haguessin estat autoritzades expressament,
sempre que BIMSA no hagués notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos.
Aquest règim serà igualment aplicable si els subcontractistes haguessin estat identificats en la
oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional.
Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de
deixar transcórrer el termini de VINT (20) dies si la seva celebració és necessària per atendre a
una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica
suficientment.
De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es preveu la
possibilitat de que BIMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s’incompleixin
els terminis de pagament establerts a l’article 216 de la LCSP. Els pagaments efectuats per part
de l’òrgan de contractació s’entendran realitzats per part del contractista principal. En cap cas
serà imputable a BIMSA la demora en el pagament derivat de la manca de conformitat del
contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.
20.3. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o
prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent.
20.4. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions
Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que
siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’adjudicatari
ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil
de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la
informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
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20.5. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que facin urgent la
subcontractació donarà lloc a la imposició al contractista d’una penalitat de fins un 50% de
l’import del subcontracte.
20.6. Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant BIMSA, amb
estricte compliment del Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral.
20.7. El coneixement que tingui BIMSA dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui
atorgar no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
20.8. Els subcontractistes no tindran acció directa front a BIMSA per les obligacions contretes
amb ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractes.
20.9. Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del contracte a favor de tercera
persona, a excepció del que s’indica en el present Plec.

CLÀUSULA 21.- DEMORA EN LES PRESTACIONS
L’adjudicatària està obligada a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització així com també els terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva. La
constitució en mora de l’adjudicatària no necessitarà intimació prèvia per part de BIMSA.
Quan l’adjudicatària, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, BIMSA podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició
d’una penalització corresponent al deu per cent (10%) del preu del contracte.
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular
al·legacions en el termini de CINC (5) dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió
dels informes pertinents.

CLÀUSULA 22.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ I PENALITATS
22.1. L’adjudicatària haurà de rescabalar a BIMSA o al personal que en depèn pels danys i
indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a
terceres persones durant l’execució del contracte.
22.2. En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per
l’adjudicatària, BIMSA podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al compliment del mateix.
22.3. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc a la
imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es
descriuen a continuació:
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Lleus:
 Manca de col·laboració amb el personal de BIMSA.
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu.
 No avisar a BIMSA de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a lleus
per la seva normativa específica.
Greus:
 La resistència als requeriments efectuats per BIMSA, o la seva inobservança.
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu.
 No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
 Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això
succeís per eventualitat, no informar a l’entitat contractant.
 Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de BIMSA, a persones alienes al
servei contractat.
 La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació
del servei que li hagi estat sol·licitada per BIMSA.
 Reincidència en la comissió de faltes lleus.
 Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal
suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.
 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat
i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica.
Molt greus:
 Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.
 Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
 La resistència als requeriments efectuats per BIMSA, o la seva inobservança, quan
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents
als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un
perjudici molt greu.
 No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts.
 Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.
 Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.
 Reincidència en faltes greus.
 Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació prèvia.
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt
greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en
les prestacions.
 L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular les
al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de BIMSA resoldrà.

26

22.4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte, BIMSA podrà aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
-

Faltes MOLT GREUS: 10% de l’import del contracte
Faltes GREUS: 6% de l’import del contracte
Faltes LLEUS: 3% de l’import del contracte

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

CLÀUSULA 23.- RESOLUCIÓ
23.1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes a l’article 211 i
313 de la LCSP.
23.2. A banda de les establertes als esmentats articles i les ja previstes en el present Plec,
constitueixen causes específiques de resolució:
-

-

-

-

La demora en l’inici de les prestacions.
L’incompliment o compliment defectuós de les condicions d’execució del contracte
establertes en aquest Plec i en el Plec/S de prescripcions tècniques.
L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.
Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
La manifesta incapacitat tècnica o negligència, provada, en relació amb el
desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la negativa o resistència
manifesta de l’adjudicatària a ajustar-se a les indicacions efectuades per BIMSA per tal
d'ajustar el contracte a les seves necessitats, la no compareixença reiterada a les reunions
de treball, la manca de compliment en els terminis parcials que es puguin establir, l'omissió
d'informació i qualsevol actitud o negligència que pugui afectar el desenvolupament del
contracte.
Per una situació prevista com a causa de prohibició de contractar que esdevingui una
vegada perfeccionat el contracte.
Trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a altres candidats o licitadores,
haver-se posat d'acord amb altres participants en el procediment de licitació i haver
subcontractat alguna tasca a altres empreses participants en aquesta licitació sense
l’autorització de BIMSA.
No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.
L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
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CLÀUSULA 24.- EXECUCIÓ
L’execució del contracte serà dirigida i gestionada exclusivament per l’adjudicatària que assumeix
tot el risc empresarial del mateix. L’adjudicatària designarà, en cada moment, les persones que
executaran les prestacions, determinarà les tasques a portar a terme d’acord amb les instruccions
generals de BIMSA i dictarà les directrius oportunes per a garantir el correcte desenvolupament
del contracte. L’adjudicatària aportarà els seus mitjans tècnics, materials, organitzatius i humans
per a garantir una correcta execució, designarà el personal capacitat i especialitzat que, al seu
càrrec i en el seu nom, desenvolupi les tasques objecte del contracte i haurà de garantir que el
personal assignat tingui la qualificació, la formació i el nivell professional adequat a les prestacions
a realitzar, sense que l’adjudicatària es pugui desvincular de l’execució en cap cas.

CLÀUSULA 25.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
25.1. En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació
el règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de la LCSP, en funció de si
s’han previst o no causes específiques de modificació.
25.2. L’import màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per les causes previstes
al present Plec, es fixa en el percentatge especificat en l’apartat de modificacions de la lletra A)
del quadre-resum de característiques del present Plec. Les modificacions successives que, en el
seu cas, es puguin acordar durant l’execució del contracte per les causes previstes al Plec no
podran superar, en cap cas, el percentatge abans indicat. No afectarà a aquest percentatge les
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstàncies no previstes en el
present Plec i realitzades d’acord amb la legislació aplicable.
25.3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte són
les següents:
Subjectives:
A.

Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la
LCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni
tingui per objecte eludir la normativa que resulti d’aplicació.

B.

Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà
l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació per a la cessió del Contracte i
que el cessionari tingui plena capacitat per a contractar amb el sector públic, tingui la
solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del
contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, les modificacions objectives son les següents:
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A. Derivats de canvis o ajustos en el sistema constructiu a sol·licitud de l’operador i/o
promotor i/o autoritats i que no siguin deguts a errors o omissions en el projecte a
auditar, sol·licitats una vegada lliurat el projecte executiu definitiu i que suposin una
afecció al PEC superior al 20%.
B.

Derivats de la necessitat de segregar el projecte a auditar per fases una vegada aquest
ha estat redactat, amb la conseqüent necessitat de disposar de informes parcials de les
fases.

25.4. El procediment per modificar el contracte serà:
-

Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de
procedir a realitzar la modificació del contracte.

-

Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva
procedència.

-

Tràmit d’audiència al contractista i compareixença en que manifesta haver estat informat
de l’abast d’aquests nous treballs.

-

Aprovació de la modificació amb l’adjudicació de l’òrgan de contractació competent a
proposta del responsable de contracte amb validació pressupostària, i notificació al
Contractista.

-

Publicació de la modificació al Perfil de Contractant en el termini de CINC (5) dies naturals
a comptar a partir de la data de l’adjudicació de la modificació.

-

Acceptació expressa i escrita de la modificació per part del Contractista.

25.5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatòries pel contractista. Conseqüentment,
l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte proposada per l’òrgan de contractació
que compleixi amb el previst en el present Plec/contracte i es compromet a la seva execució una
vegada s’adopti l’acord corresponent.
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les
normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense
què per cap motiu pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls.
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixa superin el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà sol·licitar la
resolució del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus
d’indemnització o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.

CLÀUSULA 26.- PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del què es disposa l’article 13 del Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció
de Dades (RGPD) ) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en els que es regula el dret d’informació en la recollida
de les dades de caràcter personal, es deixa constància del següents extrems:
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a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a BIMSA amb la finalitat de
licitar en el present procediment.
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal
serà dipositada i tractada per BIMSA a les seves oficines ubicades a Barcelona, al carrer
de Bolívia, 105, 4a planta (lopd.bimsa@bcn.cat), i serà tractada per BIMSA en els termes
del RGPD per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i
per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública
que sigui d’aplicació a la societat municipal. Els destinataris d’aquesta informació seran
la pròpia BIMSA, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells
tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza
a BIMSA a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que resulti
adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
e. BIMSA podrà conservar les dades personals durant el període que els necessiti pel
propòsit per la qual són tractades i durant el període necessari per complir amb les seves
obligacions legals i/o administratives. Quan les dades ja no siguin necessàries
s’eliminaran dels seus sistemes d’ informació o s’anonimitzaran per a que ja no els
puguem identificar.
f.

Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió/oblit,
oposició, limitació i portabilitat dirigint-se a BIMSA, com entitat responsable del
tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior o per correu electrònic a la direcció
d’ email: lopd.bimsa@bcn.cat, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat
o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

g. D’acord amb allò què estableix l’article 13 RGPD i l’article 11 LOPDGDD, s’indiquen a
continuació les dades identificatives i de contacte del DPO de BIMSA:
dpo.bimsa@bcn.cat.

CLÀUSULA 27.- CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar el caràcter confidencial de
tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en
el mateix o que així li indiqui BIMSA, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de CINC (5)
anys.
Així mateix, L’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació
que consideri confidencial de la seva oferta.
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CLÀUSULA 28.- RÈGIM DE RECURSOS
Els actes derivats del present procediment d’adjudicació podran ser impugnats en via
administrativa en virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP davant del Primer Tinent
d’Alcaldia, d’acord amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 10 de juliol de 2019, a
l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, i en concordança
amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en els termini i requisits que s’informin en la notificació de l’acte
corresponent.
Si es pretén impugnar l’anunci de licitació o el present Plec, el termini per a interposar el recurs
d’alçada és d’UN (1) mes a comptar des del dia següent a la publicació al Perfil de Contractant de
BIMSA.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs serà de TRES (3) mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat el
recurs.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en el termini
de DOS (2) mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si
la resolució és expressa) o en el termini de SIS (6) mesos a comptar des de l’endemà del dia en
que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

Angel Sánchez Rubio
Director General
Barcelona, a 11 de gener de 2022
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V. ANNEXES
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MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
ANNEX 1-A
Qui sotasigna el/la senyor/a [nom i cognoms], amb DNI/NIE núm. [número], en nom propi / en
qualitat de representant legal de la persona física/jurídica [raó social], amb NIF núm. [número
identificació fiscal de la persona jurídica], amb la següent adreça de correu electrònic [correu
electrònic] i als efectes de licitar en el contracte amb objecte de [títol licitació], núm. Expedient
[número].
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 6
-

En matèria d’inscripció a un registre públic de licitadors. Què està inscrit/a en 7:
El Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI). Inscripció de
data [indicar data]. I que tota la informació i documentació que hi figura en el citat registre
manté la seva vigència NO havent estat modificada.
El Registre electrònic de licitadors de l’Estat (ROLECE). Inscripció de data [indicar data].
I que tota la informació i documentació que hi figura en el citat registre manté la seva
vigència NO havent estat modificada.
Que NO està inscrit en cap registre oficial de licitadors.

-

Sobre la pertinença a un grup de societats.
Que l’empresa no es troba en cap dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç.
Que l’empresa SÍ es troba en un dels supòsits previstos en l’article 42.1 del Codi de
Comerç.
En cas afirmatiu, declaro que:
Cap de les societats del grup concorre a la present licitació.
La/les societat/s [relació de societat/s] concorre/n a la present licitació.
Relació d’empreses que pertany al grup de societats 8:
1. [denominació de la societat]
2. [...]

6 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): l’arxiu núm. 1 ha de contenir la declaració responsable de cadascuna de les empreses
que hi formaran part.
7 Obligatori marcar amb una “X” una de les opcions previstes.
8 La relació de societats pertanyent al grup s’ha de completar amb independència de la concurrència al present procediment.
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-

En matèria de prevenció de riscos laborals. Que compleix les obligacions legals en
matèria de prevenció de riscos laborals.

-

En matèria de discapacitat. Respecte de la normativa de persones discapacitades2:
No està obligat a complir amb la normativa de persones discapacitades al tenir en
plantilla un número inferior a cinquanta de treballadors/es.
Tot i no estar obligat al compliment d’aquesta normativa, el número de
treballadors/es amb discapacitat representa un [núm.] % respecte del total de
treballadors. En aquest sentit, el número total de treballadors/es es de [consignar número
de treballadors en plantilla] persones.
El número de treballadors/es amb discapacitat representa un [núm.] % respecte del
total de treballadors. En aquest sentit, el número total de treballadors/es es de [consignar
número de treballadors en plantilla] persones. I per tant compleix amb la normativa
laboral vigent.
Malgrat estar obligat a complir amb la normativa de persones discapacitades, dóna
compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril,
o norma que el substitueixi.

-

En matèria d’igualtat. Respecte de l’obligació de disposar d’un Pla d’Igualtat entre homes
i dones2:
No està obligat a implementar un Pla d’Igualtat entre homes i dones.
Disposa d’un Pla d’Igualtat entre homes i dones, el qual està en disponibilitat
d’aportar-lo, si així li és requerit per BIMSA. I aquest pla compleix amb la normativa
vigent.
Tot i no estar obligat, disposa d’un Pla d’Igualtat entre homes i dones, el qual està en
disponibilitat d’aportar-lo, si així li és requerit per BIMSA.

-

En matèria de contractació social. Que l’entitat que representa, o les seves empreses
filials o les empreses interposades i les empreses que podria subcontractar2:
No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el Perfil de
Contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions: [•].

Opció 1 si s’admet la subcontractació:
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-

En matèria de subcontractació2.
Que NO subcontractarà cap part de l’objecte contractual.
Que SÍ subcontractarà part de l’objecte contractual. En aquest sentit, de resultar
adjudicatari, facilitarà a BIMSA les dades empresarials de l’empresa/es amb la/les
que subcontractarà, indicant l’import de la part subcontractada.

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

En matèria de jurisdicció. 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 segell de l’empresa/entitat licitadora
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ANNEX NÚM. 1-B
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, LA
UBICACIÓ DELS SERVIDORS I EL LLOC DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSOCIATS A AQUESTS
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació
de [raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure
la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de
contractació per a l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del
expedient [número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.- EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
A través del present, dono resposta al qüestionari disposat per l'òrgan de contractació, de
conformitat amb el Considerant 81 i article 28.1 del RGPD. I, a més, de conformitat amb l'article
122.2.e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) declaro, en
el seu cas, la previsió de subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, assenyalant
on estaran situats i des d'on es prestaran els citats serveis.
Nota.- Si us plau, marqui les caselles de la columna de la dreta cas que disposi de la documentació o concorri alguna de les
circumstàncies assenyalades. En tot cas, l'òrgan de contractació es reserva la facultat de sol·licitar al licitador la documentació i
informació oportuna.

SUBCONTRACTACIÓ SERVIDORS O SERVEIS ASSOCIATS
El licitador NO té la previsió de subcontractar el/els servidor/s o els serveis
☐(Marcar
amb
associats al/s mateixos (recollida, emmagatzematge, processament i gestió
una “X” si no es
de les dades).
subcontractaran.)
En cas afirmatiu, ompli les següents dades i marqui segons sigui procedent:
Nom de l'empresa subcontractista: ______________________________________________
Domicili: _____________________________________________________________________
País: _____________________


Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte no estan situats fora de
l'Espai Econòmic Europeu



Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte es troben en un dels
següents països o territoris: Suïssa; Canadà; Argentina; Guernsey; Illa de Man; Jersey; Illes
Fèroe; Andorra; Israel; Uruguai; Nova Zelanda; Japó; Estats Units. Aplicable a les entitats
certificades en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA Decisió (UE) 2016/1250 de la
Comissió, de 12 de juliol de 2016

En cas d'estar situat/s el/els servidor/s en un altre país o territori diferent als anteriors, indiqui
quin/s: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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2.- EN RELACIÓ A LA UBICACIÓ DELS SERVIDORS I ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS MATEIXOS
En aplicació del que s'estableix en l'article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), declaro sota la meva responsabilitat, on estaran situats els
servidors i des d'on es prestaran els serveis associats a aquests:
UBICACIÓ DEL/S SERVIDOR/S
Servidor 1
Subcontractació
País: ………………...…….
Nom
de
Localitat: …………………….
……………………………………………….
_____________________________
Tipus de servidor: Indicar una de les quatre
opcions:

l'empresa:

☐Comunicacions ☐Aplicacions ☐Propi
☐Aliè
Servidor 2
Subcontractació
País: …………………………….
Nom
de
Localitat: ………………………….
………………………………………………..
__________________________________
Tipus de servidor: Indicar una de les quatre
opcions:

l'empresa:

☐Comunicacions ☐Aplicacions ☐Propi
☐Aliè
En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de caràcter personal, adjunti
document al present, introduint la informació aquí requerida.

LLOC/S DES D'ON ES PRESTEN ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS SERVIDORS
Servidor 1
a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i gestió
de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des d'on es presta
el suport o assistència:
País: …………………………………………………………………………..
Localitat: …………………………………………………….
b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui:
Nom de l'empresa proveïdora: ………………………………………………………..
Tipus de servei contractat: Indicar un dels següents:
☐ Housing ☐ Hosting dedicat ☐ Hosting compartit
Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing ☐
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Servidor 2
a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament i gestió
de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des d'on es presta
el suport o assistència:
País: …………………………………………………………………………..
Localitat: …………………………………………………….
b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui:
Nom de l'empresa proveïdora: ………………………………………………………..
Tipus de servei contractat:
☐ Housing ☐ Hosting dedicat ☐ Hosting compartit
Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing ☐
En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de caràcter personal, adjunti
document al present, introduint la informació aquí requerida.

De conformitat amb l'article 122.2.d) de la LCSP, el contractista o adjudicatari té l'obligació de
comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació
facilitada en la present declaració.

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el [dia/mes/any]
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària]
[signatura + segell de l’empresa]
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ANNEX NÚM. 2
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
2.1. OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.
Els licitadors hauran d’ofertar sobre el pressupost de licitació. Quedaran excloses del
procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de
licitació. L’import de l’oferta s’haurà indicar sense IVA. En cap cas les ofertes podran superar el
pressupost de licitació.
2.2 OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Fins a 100 punts
Fórmula de càlcul de la puntuació:
1

(𝑂𝑂𝑖𝑖 − 𝑂𝑂𝑂𝑂) 2
P𝑖𝑖 = �
� × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂)
essent:
Pi:
Puntuació de l’oferta analitzada.
Oi:
Oferta de preu analitzada
OT:
Oferta Tipus.
Omin:
Oferta de preu més baixa del full d’obertura d’ofertes econòmiques (un cop
realitzat el procés homogeneïtzació).
Pmax:
Puntuació màxima (100)
Fórmula informada favorablement per la Comissió d’Avaluació de Fórmules de Preu de la
Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada en data 10 de juliol de
2017.
Càlcul de la mitjana (OM) i desviació de la mitjana (d):
Conforme a l’art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, l’informe 34/2012, de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i la Resolució del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’un grup
d’empreses presentin oferta (individualment o en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, fins
i tot en altres tipus agrupacions, i sense ésser rellevant el seu percentatge de participació),
únicament es tindrà en compte pel càlcul de l’oferta mitjana (OM) l’oferta més econòmica.
Aquest criteri s’aplicarà de forma simultània a totes les ofertes que compleixin els requisits
indicats anteriorment.
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•

•

Un cop aplicat el criteri d’exclusió del càlcul de la mitjana per a les empreses del mateix grup
descrit al paràgraf anterior,
- Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és superior a
10, llavors es seguirà el següent procediment per al càlcul de la mitjana de les ofertes:
o Es prescindirà de l'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 5% a la
segona oferta més baixa (OMB2) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB2
o Es prescindirà de l'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més del 5% a la
segons oferta més alta (OMA2) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA2
- Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és superior a
20, llavors es seguirà el següents procediment per al càlcul de la mitjana de les ofertes:
o Es prescindirà de l'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 5% a la
tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB3
o Es prescindirà de la segona oferta més baixa (OMB2) sempre que sigui inferior en més
del 5% a la tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB2 < 0,95 * OMB3
o Es prescindirà de l'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més d'un 5% a
la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA3
o Es prescindirà de la segona oferta més alta (OMA2) sempre que sigui superior en més
d'un 5% a la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA2 > 1,05 * OMA3
Un cop determinada l’oferta mitjana, la desviació de l’oferta analitzada serà el resultat del
següent càlcul:

Essent:
di:
Desviació de l’oferta analitzada
Oi:
Oferta de preu analitzada
OM: Oferta mitjana
OT:
Oferta tipus. Import de licitació.
La valoració de la desviació “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula
descrita.
Criteris per a apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada:
- Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és UNA (1) , no seran d’aplicació els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció.
- Si s’admeten a licitació DOS (2) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de
les quals sigui més gran que 0,10 (d > 0,10) seran considerades presumptament anormals o
desproporcionades.
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els
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preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix
el conveni d’aplicació.
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina a la clàusula 10.3 del
present Plec.
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ANNEX NÚM. 3
DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

A

Redacció projecte Executiu fins a l'aprovació definitiva

1

2

Estimació costos Equip

(mesos)
3
A

4

5

% de dedicació previst / mes

Funció
Funció

Dedicació %

Quant

Mesos

€/mes*

Total

1

2

A
3

4

5

Tècnic autor auditoria

Tècnic amb titulació
habilitant

19%

1,00

5,00

6.339,50

5.388,57 € 0,10

0,10

0,15

0,25

0,25

Tècnic especialista
estructures

Tècnic amb titulació
habilitant

16%

1,00

5,00

6.339,50

3.962,19 € ###

0,05

0,10

0,20

0,25

Tècnic pressupost / TCQ

Tècnic amb titulació
habilitant

16%

1,00

5,00

5.252,98

3.808,41 € ###

0,05

0,10

0,25

0,30

Informe Final

2.500,00 €
SUBTOTAL

15.659,17 €

* Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de referència
de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus de serveis.
MODIFICACIONS
TOTAL VEC
IVA 21%

3.559,30 €
18.791,00 €
3.946,11 €
22.737,11 €
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ANNEX NÚM. 4
CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE BIMSA (SERVEIS) MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT
1. OBJECTE, PREU I DURADA DEL representa, empreses filials o empreses
CONTRACTE.
interposades no realitzen operacions
econòmiques i/o financeres en paradisos
L’ADJUDICATARI (en endavant “EL fiscals, segons la llista de països elaborada
PROVEÏDOR”) es compromet davant per les Institucions Europees o avalades
BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat
MUNICIPALS, SA (en endavant, “BIMSA”) espanyol o fora d’ells, i que siguin
a realitzar els treballs contractats que hi considerades delictives, en els termes
figuren en la documentació lliurada per legalment establerts, com delictes de
BIMSA i en la notificació de l’adjudicació, blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
per l’import i termini allí establerts.
Hisenda Pública, així com el compromís de
no incórrer en aquestes pràctiques.
2. GARANTIA DE QUALITAT
Tots els permisos, llicències i certificats
que siguin necessaris pel compliment del
contracte, en virtut de la normativa
aplicable, han de ser procurats pel
PROVEÏDOR al seu càrrec, eximint el
PROVEÏDOR a BIMSA de qualsevol
responsabilitat al respecte a causa de
qualsevol violació comprovada o
imputable per incompliment de la
EL PROVEÏDOR farà lliurament de la normativa aplicables en el que el
documentació de suport que sigui PROVEÏDOR incorri per si mateix, pels
necessària per a l’execució de l’objecte seus treballadors, agents, proveïdors i/o
del contracte.
subcontractistes, en tot el que està
relacionat amb aquest contractes.
EL PROVEÏDOR queda obligat a realitzar
amb la major diligència la reparació o A aquests efectes, per part del
substitució dels defectes detectats. En el PROVEÏDOR es mantindrà vigent una
cas que el PROVEÏDOR no compleixi amb assegurança de responsabilitat civil i
l’obligació de corregir, reparar o professional per donar cobertura a
substituir els defectes detectats, BIMSA aquestes eventualitats, que exhibirà a
podrà efectuar-ho, essent a càrrec del BIMSA en cas de que li requereixi.
PROVEÏDOR les despeses ocasionades.
El PROVEÏDOR, durant dos (2) anys a
EL PROVEÏDOR garanteix que la comptar des de la finalització dels
maquinaria, vehicles, eines i mesures de treballs contractats, queda obligat a
seguretat que siguin necessàries per a la donar resposta, en el termini de deu (10)
realització de la prestació objecte del dies
naturals,
als
requeriments
contracte seran els adequats i compliran d’informació relacionats amb l’objecte
la normativa vigent.
del present contracte que BIMSA realitzi.
EL PROVEÏDOR garanteix a BIMSA que
tant els treballs contractats com els
materials que hagin de subministrar per
donar compliment a l’objecte del
present contracte són conformes a les
especificacions pactades, sol·licitades
per BIMSA, i estan lliures de qualsevol
defecte.

3. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS
DEL PROVEÏDOR.
EL PROVEÏDOR declara responsablement
i garanteix que està facultat per a
contractar amb el sector públic, que
disposa de la capacitat d’obrar i
solvència
tècnica/professional
i
econòmica i financera necessàries, que
no està incurs en cap prohibició de
contractar amb el sector públic ni té cap
incompatibilitat amb BIMSA d’acord amb
la legislació vigent, així com que disposa
de totes les autoritzacions i llicències
necessàries, per a la realització dels
treballs contractats.

4. PERSONAL DEL PROVEÏDOR
EFECTES DEL CONTRACTE

Tresoreria General de la Seguretat Social
y de les seves obligacions tributàries
imposades per les disposicions vigents i
es compromet expressament a aportar
els corresponents certificats acreditatius
en el termini màxim de deu (10) dies
hàbils a comptar des del requeriment de
BIMSA.
Tot el personal destinat a la prestació del
servei o realització del subministrament ho
serà del PROVEÏDOR o contractat per
aquest sota la seva responsabilitat.
El PROVEÏDOR realitzarà els treballs
contractats sota la seva responsabilitat,
organitzant i dirigint el seu personal sota la
seva responsabilitat i autonomia total,
sense que sota cap concepte el seu
personal estigui sotmès a instrucció, àmbit
d'organització o dependència de BIMSA, ni
existirà relació laboral entre els empleats
que el PROVEÏDOR destini realitzar els
treballs objecte del present contracte i
BIMSA.
Excepte autorització prèvia i expressa per
part de BIMSA, el PROVEÏDOR realitzarà els
treballs contractats amb personal
pertanyent a la plantilla de la seva
empresa, personal que tindrà afiliat a la
Seguretat Social i cobert dels riscos
d'accidents de treball i de quants altres
exigeixi l'acompliment dels treballs
contractats, en la forma establerta en la
normativa legal vigent.
5. COMPLIMENT D’OBLIGACIONS EN
MATERIA
DE
COORDINACIÓ
D’ACTIVITATS EMPRESARIALS.

El PROVEÏDOR s’obliga a complir amb les
prescripcions contingudes a la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals i normativa
de
desenvolupament,
legalment
A aplicables a l’execució dels treballs.

El PROVEÏDOR proporcionarà al seu
personal els mitjans i formació suficients
i adequats per a la prestació dels serveis
o realització del subministrament
contractats, assegurant en tot moment
el compliment de la normativa vigent.

El PROVEÏDOR es compromet a entregar
a BIMSA en el moment que li sigui
requerit tota aquella documentació
acreditativa del compliment de la
normativa indicada al paràgraf anterior
(amb caràcter enunciatiu i no limitatiu,
modalitat preventiva adoptada pel
PROVEÏDOR, avaluació de riscos de les
tasques incloses en els treballs que el
PROVEÏDOR realitza per BIMSA, certificat
conforme el PROVEÏDOR ha realitzat la
formació en prevenció de riscos laborals
del personal, etc.).

El PROVEÏDOR garanteix i es compromet
a estar en tot moment al corrent del
pagament de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i
donar compliment a la normativa de
de
riscos
laborals
i
Així mateix, i de conformitat amb allò prevenció
El responsable designat per BIMSA podrà
establert al Decret d’Alcaldia S1 D 2016- mediambientals.
1419, de 19 de maig, de l’Ajuntament de A aquests efectes, el PROVEÏDOR declara inspeccionar el compliment d’aquestes
Barcelona, EL PROVEÏDOR declara expressament que està al corrent del obligacions, sense que aquesta inspecció
responsablement que l’empresa que compliment de les obligacions amb la
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eximeixi al PROVEÏDOR de la seva pròpia tractament ni edició informàtica, ni
responsabilitat.
transmissió a terceres persones, ni tan
sols entre la resta del personal que tingui
6. IMPACTE AMBIENTAL.
o pugui tenir el PROVEÏDOR, sense
El PROVEÏDOR garanteix a BIMSA un alt autorització prèvia i per escrit de BIMSA.
nivell de conducta mediambiental en El PROVEÏDOR, en el supòsit que tingui
l’execució dels treballs contractats, accés a dades de caràcter personal per a
comprometent-se a realitzar les accions la prestació contractada, tindrà la
necessàries per maximitzar l’eficiència consideració
de
encarregat
de
energètica, per transportar i gestionar tractament,
comprometent-se
a
els residus d’acord amb el que estableix utilitzar-les amb l’única i exclusiva
la normativa vigent, així com donar finalitat
d’executar
els
treballs
compliment
legal
als
aspectes contractats.
ambientals que li siguin d’aplicació (amb
caràcter enunciatiu i no limitatiu, EL PROVEÏDOR es compromet, d’acord
abocaments
d’aigües
residuals, amb el que disposa l’art. 28 RGPD i l’art.
generació
de
sorolls,
emissions 33 LOPDGDD, a tractar les dades
atmosfèriques, etc.).
personals a les que tingui accés
únicament conforme a les instruccions
7. PROTECCIO DE DADES DE
de BIMSA, per a l’estricte execució del
CARACTER PERSONAL I
contracte; a no aplicar o utilitzar-les amb
CONFIDENCIALITAT.
una finalitat diferent a l’execució del
treballs objecte del present contracte i a
no comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols
7.1. BIMSA informa al PROVEÏDOR que
per a la seva conservació, a d’altres
les dades de caràcter personal que
persones.
aquest li proporcioni seran objecte de
tractament per part de BIMSA amb la
EL PROVEÏDOR es compromet, d’acord
finalitat del manteniment, gestió i
amb el que disposa el referit article, a
desenvolupament de les relacions que
esborrar o retornar les dades personals i
derivin del present contracte, i
els suports o documents en els quals
recollides en un fitxer responsabilitat
constin les dades personals obtingudes
de BIMSA, amb domicili al carrer
com a conseqüència de l’execució del
Bolivia, 105, 4ª planta de Barcelona
contracte sense conservar-ne cap còpia i
(lopd.bimsa@bcn.cat).
sense que cap persona externa tingui
S’informa al PROVEÏDOR que podrà
exercitar els drets de supressió,
oposició, portabilitat, limitació, accés i
rectificació en els termes establerts al
Reglament Europeu 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27
d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei
Orgànica 3/2018 de Protecció de
Dades Personals i garantia dels dret
digitals (LOPDGDD).
D’acord amb allò què estableix l’article
13 RGPD i l’article 11 de la LOPDGDD,
s’indiquen a continuació les dades de
contacte del DPO de BIMSA:
dpo.bimsa@bcn.cat.
7.2.
EL PROVEÏDOR s’obliga al
compliment de tot allò que estableix el
RGPD (i la normativa complementària)
o que la pugui substituir en relació
amb les dades de caràcter personal a
les que tingui accés per a l’execució
dels treballs objecte del present
contracte (base legitimadora del
tractament de dades).
La documentació o informació a la qual
tingui accés el PROVEÏDOR amb ocasió de
la prestació de les obligacions derivades
del contracte, que correspon a BIMSA, té
caràcter confidencial i no podrà ser
objecte de reproducció total o parcial per
cap mitjà o suport, no se’n podrà fer ni

accés a les dades si no és perquè disposa
d’autorització expressa de BIMSA.

D’acord amb el que estableix l’art. 28
RGPD i l’art. 33 LOPDGDD, el PROVEÏDOR
es compromet a adoptar les mesures de
seguretat d’índole tècnica i organitzativa
establertes al RGPD, d’acord amb la
naturalesa de les dades tractades o a les
que tingui accés, que garanteixin la
seguretat de les dades personals i evitin
la seva alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat, atès l’estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscs a què estan
exposades, ja provinguin de l’acció
humana o del medi físic o natural.
EL PROVEÏDOR i els seus treballadors
s’obliguen a guardar estricte secret i
confidencialitat
de
tota
aquella
informació i dades de caràcter personal a
que tinguin accés i del compliment de
totes aquelles mesures tècniques i
organitzatives que s’estableixin per a
garantir la confidencialitat i integritat de
la informació i les dades de caràcter
personal.
Aquestes
obligacions
subsistiran fins i tot després de finalitzar
i extingir-se aquest contracte.
El PROVEÏDOR es compromet a
realitzar les mesures necessàries, tan
respecte als seus treballadors com a
tercers que puguin tenir alguna relació
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amb el present contracte, amb la
finalitat d’assegurar el compliment del
que s’estableix a la present clàusula.
En el supòsit que el PROVEÏDOR hagi
de lliurar dades de caràcter personal
dels seus empleats o de tercers a
BIMSA, garanteix expressament que
ha obtingut (o que obtindrà amb
anterioritat a la comunicació de les
dades personals a BIMSA) el
consentiment
exprés
de
les
respectives persones, per a comunicar
les seves dades a BIMSA, la naturalesa
de les dades cedides i la finalitat de la
cessió i direcció de BIMSA
7.3 Els destinataris de les dades
personals facilitades seran la pròpia
BIMSA, així com aquells tercers que
realitzin tasques de fiscalització o
aquells tercers que, en l’execució del
contracte,
necessàriament
hagin
d’accedir a la mateixa.
8. FACTURACIÓ.
Les factures del PROVEÏDOR hauran de
seguir el Real Decret 1619/2012 de 30 de
novembre, que aprova el Reglament per el
que es regulen les obligacions de
facturació.
Les factures han de complir amb els
requisits que figuren al comunicat de 25 de
setembre de 2018, inserit a la pàgina web
de BIMSA (www.bimsa.cat) a l’apartat
del Perfil de Contractant/Comunicats.
Totes les factures que no compleixin
aquests requisits seran retornades amb el
corresponent retard al venciment que
això impliqui.
9. ÈTICA EMPRESARIAL.
El PROVEÏDOR es compromet al seguiment
dels principis ètics i regles de conducta dels
contractistes que aprovi BIMSA o
l’Ajuntament de Barcelona.
10. DRETS
DE
LA
PROPIETAT
INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
El PROVEÏDOR (Autor) cedeix a
l’Ajuntament de Barcelona i a BIMSA,
durant el temps de durada màxima que la
legislació reguladora de la propietat
intel·lectual atorga als drets d’explotació
de les Obres, de forma no exclusiva, amb
caràcter gratuït i per a l’àmbit territorial
mundial, els drets d’explotació que es
derivin de l’autoria de l’objecte d’aquest
contracte (l’Obra). En particular, l’Autor
cedeix els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació de
l’Obra, en qualsevol mitjà o suport, inclosa
la publicació en el repositori institucional
de l’Ajuntament de Barcelona (BCNROC).

La cessió dels drets de reproducció de
l’Obra comprèn la reproducció, total o
parcial, en un suport digital per a la seva
incorporació en una base de dades
electrònica,
incloent
el
dret
a
emmagatzemar-la en centres servidors,
així com el dret a realitzar qualsevol altra
reproducció temporal necessària per a
permetre els usuaris la visualització,
reproducció o gravació en un disc dur.
La cessió dels drets de comunicació pública
de l’Obra inclou la posada a disposició,
total o parcial, de l’Obra en format digital,
així com la difusió a través de qualsevol
canal de comunicació analògic o digital.
La cessió de drets d’explotació objecte del
present acord comprèn, així mateix, la
facultat de l’Ajuntament de Barcelona i/o
BIMSA per enviar metadades de l’Obra als
cercadors,
xarxes
d’investigació
o
repositoris que l’Ajuntament de Barcelona
tingui per convenient.
L’Autor autoritza expressament a què la
publicació de l’Obra en el repositori
institucional de l’Ajuntament de Barcelona
ho serà sota la llicència d’ús en la modalitat
de “Reconeixement-No Comercial-Sense
obra derivada” (CC-BY-NC-ND), de manera
que l’Obra pugui ésser distribuïda, copiada
i exhibida sempre que es citi la seva
autoria, no se n’obtingui benefici comercial
i no es realitzin obres derivades.
L’Autor declara que és el titular dels drets
de propietat intel·lectual en relació amb
l’Obra objecte del present contracte, que
l’Obra és original i que, en el cas d’haver
cedit prèviament els drets sobre l’Obra a
tercers, ostenta l’oportuna reserva als
efectes de la cessió objecte del present
contracte. En aquest sentit, l’Autor respon
davant l’Ajuntament de Barcelona i BIMSA
de l’autoria i originalitat de l’Obra i de
l’exercici pacífic dels drets d’explotació
cedits en virtut d’aquest contracte,
garantint que sobre els mateixos no
existeixen compromisos o gravàmens de
cap tipus que puguin atemptar contra els
drets que es cedeixen a l’Ajuntament de
Barcelona i BIMSA en virtut d’aquest acord.
L’Ajuntament de Barcelona i/o BIMSA
podran repetir contra l’Autor qualsevol
responsabilitat que li pugui ésser exigida en
virtut d’accions, reclamacions, multes o
conflictes instats per tercers en relació amb
els drets d’explotació objecte del present
contracte.

En tot moment BIMSA i l’Ajuntament de
Barcelona podran transferir, cedir els drets
cedits o atorgar autoritzacions a tercers per
a la seva comercialització i explotació.
BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona podran
realitzar l’explotació dels drets amb
caràcter onerós, rebent qualsevol tipus de
contraprestació, o amb caràcter gratuït.
El PROVEÏDOR no podrà fer cap ús o
divulgació dels resultats i documents
elaborats amb motiu de l’execució del
contracte, bé sigui en forma total o parcial,
directe o per extractes, sense l’autorització
de BIMSA i/o l’Ajuntament de Barcelona.
La inscripció del nous dissenys en el
Registre de la Propietat Intel·lectual
produïts en el marc del present contracte
correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona
i/o a Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, sense cap límit temporal o
territorial, qui constarà com a titular de
dita propietat.
La propietat industrial generada de nous
dissenys d’elements urbans serà de lliure
disposició de l’Ajuntament de Barcelona i/o
els seus ens instrumentals, podent explotar
les mateixes lliurament i sense cap tipus
d’obligació i gravamen.
11.

VERICITAT DE LES DECLARACIONS
DEL PROVEÏDOR.

En cas de falsedat en les declaracions
responsables o les manifestacions del
present document per part del PROVEÏDOR
implicarà la resolució del contracte, amb
les responsabilitats que legalment
procedeixin.

12. JURISDICCIÓ.
Per a la solució de qualsevol controvèrsia
o litigi derivat del present contracte,
ambdues parts es sotmeten a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la
ciutat de Barcelona de l’ordre
jurisdiccional civil

L’Autor és l’únic responsable de l’obtenció
dels drets relatius a les imatges i
il·lustracions que puguin aparèixer en
l’Obra. En tot cas, s’estableix la total
indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona i
BIMSA respecte de les eventuals
reclamacions formulades de tercers en
relació als referits drets.
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