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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
L'objecte del contracte és la producció dels diferents elements de comunicació
campanya publicitària del Grec-Festival de Barcelona 2019.

i publicitat de la

En I'objecte del contracte s'incorporen mesures de contractació pública sostenible següents:

Informació de la subcontractació en la licitació.
Pagament del preu a les empreses subcontractades
Mesures mediambientals
Clàusules socials/mediambientals

Aquestes prescripcions prenen en consideració la política de contractació responsable de
l'Ajuntament de Barcelona i, en conseqüència, es defineixen seguint les línies establertes a la
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació.
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_comunicacio_maq_67380.
Atenent

.
.
-

a

pdf).

l'apartat 5.4.de la instrucció:

el paper haurà de ser reciclat o de gestió forestal sostenible
proveir materials plàstics amb major percentatge de plàstic reciclat
Quan per motius tècnics no sigui adequat, es requerirà l'ús de paper no reciclat elaborat
amb fibres provinents de fusta amb garanties de legalitat, amb un mínim del 50o/o de
fibres provinents d'explotacions forestals sostenibles (tal com defineixen els estàndards
FSC, PEFC o equivalent) o fibra recuperada

D'acord amb l'informe justificatiu signat per la directora de Programes de Comunicació i
Marketing, per raons conceptuals, tècniques i operatives no es considera adient dividir en lots el
contracte,
La documentació incorporada a I'expedient que té naturalesa contractual és el present plec, el
plec de prescripcions tècniques, i la resta de documentació annexada.
La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el PPT
i la documentació complementària annexa,

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

L'Institut de Cultura de Barcelona (en endavant ICUB), se sotmet a les disposicions del text
réfós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2017, de
14 de novembre (en endavant TRLCSP) relatives a la contractació no harmonitzada que com
poder adjudicador que no té caràcter d'Administració Pública li son aplicables, aixï com les
Instruccions Internes de Contractació (en endavant IIC) aprovades pel Consell d'Adúinistració
de data 9 d'abril de 2008 i que estan a disposició de les empreses licitadores al Perfil del
Contractant de I'entitat a la següent pàgina web: www.bcn.cat,
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A part de la normativa esmentada, seran també d'aplicació a aquest contracte:

-

Les normes de dret civil.

- Normativa

general sobre prevenció de riscos laborals, en concret la Llei 31/1995, de B
de novembre i el reial decret L7I|2OO4, de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d'activitats
empresarials.
- Les normes i la legislació reçollida i relacionada al plec de prescripcions tècniques.
- La resta de normes de dret que li siguin d'aplicació.

Clàusula
co ntra

2. Pressupost de licitació ivalor

estimat del

cte

1. El pressupost total de licitació, que determina la competència de l'òrgan de contractació, és el
de 200.000,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 165.289,26 euros, pressupost
net, i 34.7I0,74 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 per 100.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes de les empreses licitadores excedeixen el tipus de
la licitació.

El sistema de determinació del preu es refereix a la totalitat de les prestacions objecte del
contracte, i els preus consignats porten implícits els següents conceptes:
a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars.
b) Les despeses derivades de I'aplicació de les disposicions legals sobre prevenció de riscos
laborals i, en el seu cas, sobre seguretat isalut en les obres, iels honoraris corresponents.
c) Les despeses corresponents al control de qualitat.
d) Les imposicions de tipus fiscal o d'altra naturalesa, derivades del contracte i de
l'activitat de I'empresa contracti'sta en la seva execució, en especial les relatives a
I'eliminació de residus.
e) L'import de les càrregues laborals de tot ordre.
f) Els tributs o despeses de qualsevol ordre corresponent a la sol'licitud iobtenció dels
permisos i llicències necessàries per a I'execució del contracte, llevat dels relatius a
expropiacions i servituds. i
g) Qualsevol altra d'obligat compliment conforme a la respectiva normativa sectorial.
El pressupost del contracte anirà amb càrrec a I'estat d'ingressos i despeses següents
Anv
2079

Imoort net
L65.289,26

o/o

IVA

2I

Import IVA
34.7L0,74

Imoort total
200.000,00

Import total

200.000 00

2. El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d'adjudicació i

la

publicitat, és de 165.289,261 euros, sense incloure I'Impost sobre el Valor Afegit.
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Any
2019

VE

subministrament
165.289.26

VE

VE modificacions amb

altres conceptes

increment del cost

TOTAL

Clà usu

SUMA

165.289,26
165.289,26

la 3. Vigencia

El contracte tindrà una vigència de 6 mesos a comptar des de l'1 de març de 2019 o bé des de
l'endemà de la seva formalització si fos posterior.

Clàusu la 4. organ de contractació. Perfil de contractant.

Expedient de contractació i procediment d'adjudicació
1. 1. L'òrgan de contractació és el gerent de I'ICUB i l'interlocutor per aquest contracte és el Sr.
Francisco Garcia, correu electrònic pgarciar@bcn.cat.
2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya:
https://contractáciopublica.oencat.caVecofin pscp/AppJava/oerfiI/BSNAiícustomProf

3. L'expedient de contractació serà objecte de tramitacíó ordinària.

4. El.present contracte s'adjudicarà per procediment obert.

Clàusula 5. Publicitat del procediment
La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil de

contractant
(www.bcn.cat/perfildecontractant) amb una antelació mínima de 15 dies naturals a I'assenyalat
com a últim per a la recepció de les proposicions.

Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud isolvència de les
empreses licitadores
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Institut les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari/ària, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que
no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o prohíbicions de contractar
determinats a la legislació vigent.
En aplicació del Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016 les empreses licitadores, contractistes

o

subcontractistes o empreses filials o empreses interposades d'aquest contracte públic no
poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada
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poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada
per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-,
establertg com ara
o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalmqnt,
j
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb ltobjecte del contracte, segons
r.esulti dels seus:r'espectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització
amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els/les
empresaris/àries hauran de comptar amb I'habilitació empresarial o professional que, en el seu
cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o la prestació que constitueixi I'objecte'del
contracte,

2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'eppreses que es constitueixi temporalment
a aquest efecte.
:

Les unions temporals d'empreses (UTE) han d'acreditar la classificació o la solvència exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.1.. Estah cqpaóitades per
cbntractar amb aquest Institut les persones físiques o jurídiques, amb condició dlempresari/ària,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena cap^acitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en
cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent,
En aplicació del Decret d'Alcaldia'de 19 de maig

de'20t6les empreses licitadores, contractistes

o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades d'aquest contracte públic

no

poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada
per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per I'Estat espanyol-,
o fora d'ells ique siguin considerades delictives, en els'termes legalment establerts Com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb I'objecte del coitracte, segons
resulti dels seus respéctius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització
amb elements suficients per a la deguda exécució del contracte. 'Així mateix, els/les
empresaris/àries hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu
cas, sigui exigible per a la realització de I'activitat o la prestació que constitueixi I'objecte del
contracte.
-3. Les empreses licitadores han d'acieditar la solvència econòmica i financera i tècnica mínima
següents:
3a) solvència eèonòmica i financera:,

- La xifra anual de óegocis, en l!àmbit de I'objecte d'aquest contracte, durant els tres últims
anys ha de tenir un valor mínim de 200.000,00.euros. En el cas de què la data de creació o
d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà
referir al període d'activitat, En el cas de què aqúesta data sigui inferior a un any el requeriment
podrà ser proporcional.
3b) solvència tècnica

- L'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha d'acreditar com a
executat durant I'any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys' en
subministraments de naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte d'aquest
contracte ha de ser com a mínim de 150.000 euros.
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El criteri de correspondència entre els subministraments executats per I'empresa licitadora i els
que constitueixen I'objecte del contracte s'atendrà a la igualtat entre els dos primers dígits dels
respectius codis CPV.

Relació els principals subministraments efectuats durant els cinc últims anys, indicant el seu
import, dates i destinatari públic o privat , dels mateixos. Els subministraments efectuats
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant
certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari.

-Mitjana anual de personal superior a 3 treballadors en els tres darrers anys

4. L'empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 20o/o del pressupost de licitació
impostos exclosos,
L'empresa licitadora ha d'inform,ar amb quines empreses pretén realitzar parts de I'objecte del
contracte en qualitat de subcontractistes. Ha d'identificar el nom o denominació social de les
empreses, el NIF i la part de I'objecte del contracte que realitzaria cada empresa subcontractada
així com la estimació del percentatge del preu total del contracte que executarà.

5. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que hagin participat en I'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest
contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del
procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta
de les empreses licitadores,

6. Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts
a la clàusula següent

Clàusula

7.

Documentació

em preses licitadores

que han de presentar les

La documentació es presentarà en tres sobres tancats, designats respectivament amb els
números t,2A i28, El sobre número t ha de contenir la documentació administrativa, el sobre
número 2A ha de contenir la documentació que haurà de ser valorada segons criteris de judici
de valor, i el sobre número 28 ha de contenir la documentació que haurà de ser valorada
segons criteris avaluables de forma automàtica.
Aquests sobres han d'estar signats per l'empresa licitadora o persona que la representi, i en el
seu interior s'adjuntarà un full independent que relacioni, ordenants numèricament, els
documents inclosos en cada sobre,
Els licitadors podran indicar en el sobre 2A quina informació de Ia seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta econòmica. L'òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament àixí designada.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, informem que les dades personals s'incorporaran al fitxer Tercers de I'ICUB, amb la
Aprovat pel gerent ádjunta: 13112118
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finalitat de gestionar la contractació municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només
seran cedidés a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administiativa de
la Generalitat de Catalunya i s'incorporaran a un fitxer anomenat "Plataforma de Serveis de
Contractació Pública" (PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil
licitador); els usos previstos són el registre de les dades de contacte de les empreses (i
persones físiques) proveïdores dels òrgans de. contractació d'àmbit territorial català que fan
servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les
proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per les finalitats
indicades,
Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol.licitud al Registre General de l'Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, OBOO2 Barcelona,
indicant clarament en I'assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant
sol.licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o
m itja nça nt l'ad reça electròn ica : protecciodedades.eco@qencat. cat

La documentació que contenen ets sobreò núm. 1 i 2A no pot incloure cap informació
que permeti conèixer et contingut del sobre núm. 28, relatiu a la proposició amb
criteris de valoració automàtic.
L'incompliment d'aquesta obligació implicarà I'exclusió de la licitació.

1. Sobre núm. 1.
A I'exterior, hi ha de figurar la menció "Sobre núm. 7. peral relatiu al contracte núm. ...... que
té per o.bjecte la producció dets diferents elements de comunicació i publicitat de la campanya
pubticitària' del Grec-Festival de Barcelona 2019 , expedient núm.
Comunicació iMàrketing - AdministracióComunicació iMàrketing -, presentada per... amb NIF
..., amb domicili a efectes de comunicacions ..., telèfon ..., fax ..., e-mail ...".
El sobre ha de contenir:

1. En aplicació dels Decrets d'Alcaldia de 19.de maig de 2016 i de 24 d'abril de 2Ot7, pels quals
es reconeixen com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que les empreses
licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no
tinguin.relacions econòmiques ni financeres il.legals amb un país considerat paradís fiscal, en el
rufòsit que I'empresa licitadora opti per la presentació del DEUC, en el supòsit que I'empresa
licitadora opti per la presentació del DEUC, una declaració responsable manifestant
alternativament que I'empresa que representa,

E

no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per I'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Pública.

te relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest
mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la

n

informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil de contractant de
què l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
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2. La declaració

responsable Eegons model que consta en I'annex 1. A més, les empreses
licitadores indicaran en la declaració responsable, la informació relativa a la persona o persones
habilitades per representar-les en aquesta licitació.
En el cas d'empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun/a dels/de les
empresaris/àries ha de presentar la corresponent declaració responsable indicada en I'apartat
anterior o presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s'escau, la informació requerida en les
parts II a V del formulari. A més de la declaració responsable o del DEUC, aquestes empreses
han d'aportar un document amb el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conforr:nitat amb el que preveu I'article 64 del TRLCSP, ha
d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable o el DEUC (en la part II, secció C) i
presentar altra declaració responsable o altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la
capacitat de les quals recorri degudament signat.
Segons l'.obligació d'informació de la subcontractació prevista en la clàusula 6 I'empresa
licitadora ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable indicada en l'apartat
anterior i presentar altra declaració responsable separat per cadascuna de les empreses que
tingui intenció de subcontractar degudament signat.

4.

Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol, la
participació en la licitació comporta la submissió de liempresa licitadora i de I'adjudicatària a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidè_ncies que,
de manera, directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el sèu cas, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l'empresa licitadora.

5. L'acreditació de lá possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits
exigits en aquest plec els compliment dels quals s'ha indicat en la declaració responsable,
I'haurà d'efectuar I'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver
presentat I'oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a I'adjudicació.

L'ICUB podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al
bon. desenvolupament del procediment. No obstant això, I'empresa licitadora que estigui inscrita
en el RELI, én el ROLECE o en una llista oficial d'operadors econòmics d'un Estat membre de la
Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra
prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
2. Sobres núm. 24 i 28:
Sobre núm. 2A, a l'exterior ha de figurar la menció:
"Sobre núm. 24. Documentació tècnica per al procediment relatiu al contracte núm. ......., QU€
té per obiecte la producció dels diferents elements de comunicació i pubticitat de la campanya
publicitària del Grec-Festival de Barcelona 2019 , expedient núm........, tramitat per
Comunicació i Màrketing - Administració, pre-sentada per .... amb NlF ...."
Aquest sobré ha de contenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per a
la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en
I'apartat B de la clàusula "Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants" del
present plec.
Sobre núm. 2B, a l'exterior ha de figurar la menció:
Aprovat pel gerent adjunta: 13112118
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"Sobre núm. 28. Proposició econòmica per al procediment relatiu al contracte núm. ......, que té
per objecte la producció dels diferents elements de comunicació i publicitat de la campanya

núm.
tramitat per
pubticitària
'Comunicació det Grec-Festival de Barcelona 2019 , expedient
'
i Màrketing - Administració, presentada per'... amb NIF...'tt
Aquest sobre ha de contenir I'oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el
representi i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels
criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en l'apartat A de la clàusula "Criteris de
valoració de les ofertes i admiisibilitat de variants" del present plec i document amb l'oferta
econòmica desalossada oer oartides d'acord amb I'Annex del Plec tècnic.
La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model següent:

"El Sr./La Sra. ..., domiciliat/ada a ... carrer... núm. ,.., amb DNI/NIF núm, ..., major d'edat,
en nom propi, o en representació de I'empresd ..., amb CIF núm. ..., amb domicili a... carrer...
núm. ..., assabentat/ada de les condicions exigides per optar a I'adjudicació del contracte núm.
18000736 que té per objecte el subministrament , es compromet a realitzar-lo amb subjecció al
plec de clàusules particulars ial de prescripcions tècniques, per el preu de ... euros (en lletres i
xifres), amb el següent desglossament:

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

lossament se üent:
Preu net del contracte
o/o)
Import IVA
Tipus IVA (...
Preu del contracte IVA inclos

d

Costos directes'
(espeCifica r concepte)

Costos salarials

(desglossar nombre

....euros ( 1)
,,euros (2)
euros

E

(1)+(2)

Import €

€

persones
professionals)
i
categories
treballadores
TOTAL

Costos indirectes
(especifica r concepte)

Suma costos directes
Import €

Despeses qenerals d'estructura

Benefici industrial
TOTAL
1

Suma costos indirectes

Costos directes: aquells que s'asssocien amb el produète il'una forma molt clara, sense necessilat de cap lipus de repartiment. Matèries Primeres, Mà

d'Obra Directa.

Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos lrydirectes de Producció (CIP): Ma
o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris perfabricar, com ara comercials,

d'Obra lndirecta, cósbs d;aproviiionament
d' adm in istrac ió i jnance rs.
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Igualment, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l'Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar
legalment establerta.
(Lloc, data i signatura)."

3. Retorn de documentació a les empreses licitadores no adjudicatàries.
D'acord amb el què preveu l'article 87 del RD 1O9B/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Adrninistracions públiques, les proposicions
presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades
una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient. Adjudicat el contracte i transcorreguts
els terminis per a la interposició de recursos sense que se n'hagi interposat, la .documentació
que s'adjunta a les proposicions restarà a disposició dels interessats.
En el cas que les empreses licitadores no exerceixin aquest

dret, I'ICUB romandrà facultat per a
procedir a la destruciió total o parciai de la documentació aportada, un cop hagi transcorregut 6
mesos des de I'acord d'adjudicació, i sempre que aquest sigui ferm.

Clàusula B. Termini per a la presentació de la documentació
i de les proposicions
1. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de com a mínim 15 dies
naturals, a comptar des del següent al de la publicació en el perfil de contractant
(www. bcn, cat/perfi ldecontracta nt).

Les proposicions es poden presentar a I'oficina del Registre de I'Institut de Cultura de
Barcelona situada al La Rambla, 99,4a planta, fins lFs 14.OO hores del dia assenvalat
com a darrer al oerfil del contractant.

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

Clà usu

la 9. Criteris de

va

loració

'

de les ofertes

i

admissibilitat de variants
L'oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació costeficàcia. S'aplicaran els criteris d'adjudicació següents:

x Criteris d'adiudicació avaluables mitiançant iudici de valor: 40 PUNTS
A.í. Per les propostes relatives a millores de caràcter tècnic i d'innovació en I'execució del
contracte. Fins a í0 punts, desglossats de la següent forma:
Pàs.10
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Fins a 5 punts:
La proposta de millores de caràcter tècnic en la gestió, producció i distribució dels diferents
elements o suports definits a la campanya de comunicació (Annex del plec de condicions
tècniques) sense cost per l'lnstitut de Cultura de Barcelona que suposin millores reals i
viables per I'objecte del contracte.
Només s'acceptarà la presentació d'un màxim de 5 millores. Les millores es valoraran a raó
d'un punt per cada proposta de millora presentada de conformitat amb el que estableix el
paràgraf anterior.
Fins a 5 punts:
La puntuació d'aquest criteri tindra en compte la proposta de nous elementd de comunicació
diferents dels inclosos a la campanya desglossada en el plec de condicions tècniques, que
permetin un millor acostament als espectadors, sense cost per I'lnstitut de Cultura de
Barcelona i que suposin millores reals i viables per I'objecte del contracte.
Només s'acceptarà la presentació d'un màxim de 5 millores. Les millores es valoraran a raó
d'un punt per cada proposta presentada de conformitat amb el que estableix el paràgraf
anterior.

A.2. Fins a 20 punts: Per la presentació d'una proposta relativa a I'organització, protocols i
operatives d'actuació dirigides a la interlocució en el desenvolupament del contracte.
Es valorarà el contingut i eL grau de detall de I'informe presentat. No es valorarà Ia informació que
es consideri supèrflua o innecessària. El document constarà d'un màxim de 5 fulls a doble cara,
tamany DIN-A4, arial 11, incloent-hi, si fos el cas, les imatges, figures, diagrames, etc. La valoració
serà classificada i alhora puntuada segons el barem que a continuació es detalla:

lnsuficient:
Acceptable:

Bona:
Molt bona:

0 punts
10 punts
15 punts
20 punts

Els 20,00 punts és per l'oferta que millor reculli, en el punt d'anàlisi específic, el que
es sol'licita; 15,00 punts per aquella que ho reculli amb alguna carència; 10;00 punts
per les que ho recullen de forma bàsica i/o poc desenvolupada; i 0,00 punts per
aquelles en les quals no es considera adequat l'enfocament i/o el contingut.

A.3. Per la presentació d'un protocol relatiu a les pràctiques mediambientals implementades
pel licitador. Fins a 10 punts.
Es valorarà el grau de detall, l'articulació, claredat de les explicacions del contingut del protocol que
permetin valorar les pràctiques en els processos productius, gestió de residus i tota acció prevista
per a aconseguir un menor impacte ambiental. No es valorarà la informació que es consideri
supèrflua o.innecessària. El document constarà d'un màxim de 5 fulls a doble cara, tamany DIN-A4,
arial 1 1, incloent-hi, si fos el cas, les imatges, figures, diagrames, etc. La valoració serà classificada
i alhora puntuada segons el barem que a continuació es detalla

lnsuficient:
Acceptable:

0 punts
3 punts

Bona: 7 punts
Molt bona: 0 pu n ts
1

On 10,00 punts és per I'oferta que millor reculli, en el punt d'anàlisi específic, el que
es sol'licita; 7,00 punts per aquella que ho reculli amb alguna carència; 3,00 punts
per les que ho recullen de forma bàsica o poc desenvolupadal i 0,00 punts per
aquelles en les quals no es considera adequat l'enfocament i/o el contingut.
Pàg. í I
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B. Griteris d'adiudicació avaluables automàticament: 60 PUNTS

B.í. Oferta Econòmica, fins a 35 punts
S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no
sigui anormalment baix ique no superi el pressupost net de licitació-(és a dir, el pressupost màxim de licitació,
IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta
per lnstrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de iunv de 2017 publicat en la
Gaseta Municipal del dia 29 de íunv:

Pressupostnetlicttactó - of erta
ssupostnet licitactó - of ertamés e

x Punts màx = Puntuació resultant

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

Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un únic
licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podrà prescindir
de I'oferta més baixa iio de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior alSo/o respecte de I'oferta
immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podran excloure
una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb
l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al So/o.
D'acord amb l'article 149.4 LCSP, es rebutjarà l'oferta si es comprova que és anormalment baixa
perquè vulnera la normativa sobre subcontractació, no compleix les obligacions aplicables en
matèria ambiental, social o laboral establertes en el .Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els
convenis col'lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret internacional.

8.2. Per la utilització, en elements d'exterior, de materials plàstics elaborats a'base d'un
major percentatge de plàstic reciclat, fins 5 punts.
Es donarà la màxima puntuació (5 punts) a la proposta amb un percentatge més elevat. La resta de
propostes es valoraran de forma proporcional aplicant la següent fórmula:
Percentatge ofert
x Punts màx = Puntuacií resultant
ercentatge més alt

B.3. Per la reducció dels terminis del pla de manteniment i seguiment dels elements
d'exteriors (apartat Vlll, requeriments generals del plec tècnic PPT). Fins a 20 punts,
desglossats de la següent manera:
8.3.1. Per la reducció del termini de freqüència de revisió del material instal.lat.
Fins a 10 punts.
1 cop setmanal 0 punts
2 cops setmanals 10 punts
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8.3.2. Per la r'educció del termini màxim de reposició dels elements d'exteriors
malmesos. Fins a 10 punts.

reducció
a24h.

0 punts
No
10 punts
Reducció
Puntuació de la totalitat dels criteris d'adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i avaluables
automàticament) (A+B): 100 punts.

Clàusula

10. Mesa de contractació, comitè

d'experts

organisme tècnic especialitzat
La mesa de contractació estarà constituïda per:

fresidenta la gerent adjunta de I'ICUB o persona en qui delegui.
Vocals:

Titulars
Titulars
1.La directora de Recursos

Sub$iith$bituts

I

ecnr

de la Direcció de Recursos que

+::]l:,. Superior en Dret que designi
2. La secretaria delegada de l'rcuB
3, La Cap del servei d'Administració Tècnic/a d'Administració econòmica que
designi
Econòmica de I'ICUB
4. La directora de Programes de Tècnic/a de la Direcció que designi
Comunicació i Marketing
Actuarà com a secretària de la Mesa una funcionària de I'ICUB. Serà compatible la funció de
vocal-secretari i de secretari de la Mesa,

Clàusula 11. Obertu,ra de proposicions
1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalitzacio
del termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació integrant del
sobre núm. 1. Si s'observen defectes o omissibns esmenables, atorgarà un termini de tres (.3)
dies hàbils per esmenar-los.

2. Realitzada la revisió de la documentació administrativa es procedirà a l'obertura, en acte no
públic, dels sobres núm. 2A que contenen les propostes avaluables amb criteris subjectes a
judici de valor, i s'emetrà informe tècnic de valoració.

3, Efectuada aquesta valoració, es procedirà a l'obertura, en acte públic, dels sobres núm. 28
que contenen les propostes avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris aritmètics en
la data i lloc indicats al perfil del contractant. Prèviament i en el mateix acte, es farà públic el
resultat de la valoració dels sobres 2.
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Per últim, s'elevarà a l'òrgan de contractació, la proposta d'adjudicació a favor del licitador que
hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.
En cas d'empat es

dirimirà mitjançant sorteig.

El lloc, dia ihora de I'obertura del/s sobre/s es publicarà en el perfil de

contractant

(www. bcn. cat/perfi ldecontracta nt).

Clàusula 12. Adjudicació del contracte
1. L'òrgan competent, mitjançant resolució motivada, adjudicarà el contracte a l'empresari
justificadament elegit en el termini màxim de quatre (4) mesos a comptar des del dia següent al
de I'obertura de les proposicions rebudes. Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi
produït I'adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar la seva proposta, sense cap mena
d'indemnitzacio. 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.
2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa de
contracta.ció, excepte en els casos següents:

a)

Si la proposta de la Mesa de contractació s'ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic,
Resta exceptuat el supòsit que la iófracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual
es realitzi la proposta; en aquest cas, I'adjudicació sihaurà de fer a favor de la següent
proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord amb I'ordre
de classificació de les proposlcions presentades i acceptades.

b) Si l'òrgan de

contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser
complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En
aquest cas, es donarà audiència al licitador que l'hagi presentat per tal que en justifiqui la
valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i'se sol.licitarà I'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel
licitador, dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació acordarà
. I'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa d'acord amb l'ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades.

3. Prèviament a I'adjudicació es requerirà a I'empresa licitadora que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè presenti determinada documentació acreditativa.
No serà necessari que s'aporti la documentació quan s'hagi indicat en la declaració responsable,
que l'òrgan de contractació pot obtenir directament a través d'una base de dades nacional de
qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i s'hagi facilitat la informació necessària per
acced i r- hi.

L'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada
a presentar els documents justificatius o áltra 'prova documental de les dades inscrites en
aquests registres.
La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
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- Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes
per les disposicions vigents.

També es consultarà I'aplicació informàtica municipal de Recaptació per comprovar que el
licitador pioposat com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries amb l'ICUB, i s'obtindrà una còpia impresa de la consulta i s'incorporarà a
I'expedient

- Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva o la declaració conforme
la constituirà mitjançant la modalitat de retenció del preu.
Els documents que haurà d'aportar per acreditar
solvència

són:

el compliment dels requisits d'aptitud

i

'

- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en
el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil
han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o d'inici de les
activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació
acred

itativa corresponent.

-

Relació dels principals subministraments efectuats durant els últims cinc anys, que siguin de
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte, atenent a aquest
efecte els dós primers dígits dels. respectius codis CPV indicant-ne I'import, dates i destinatai"i
públic o privat.

Els subministraments efectuats s'acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el destinatari és un
comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari.
Els certificats de bona execució dels subministraments incloços en la relació el destinatari dels
quals va ser una entitat del sector públic els pot comunicar directament a l'òrgan de

contractació I'entitat contractant del subministrament.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives
generals.
La documentació s'haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del següent
al de la recepció del requeriment.
En cas de falsedat en el DEUC o en la declaració responsable presentada per l'empresa licitadora

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

Clàusula 13. Garanties definitiva i complementària
1, Garantia definitiva
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L'empresa licitadora seleccionada per a liadjudicació del contracte està obligada a constituir una
garantia definitiva consistent en el 5 per 100 de I'import de I'adjudicació, IVA exclòs, dins del
termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.

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

3. En cap cas la suma dels percentatges de les garanties establertes en els apartats anteriors

podrà superar el 10 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, entès com a import d'adjudicació
o com a pressupost base.de licitació si el preu del contracte s'ha determinat en funció de preus
un

itaris.

4.

La/es garantia/es que no es faci/n mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de
constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici
Novíssim, en metàl.lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval
bancari o per contracte d'assegurança de caució. L'acreditació de la seva constitució podrà ferse per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.1. Garantia definitiva

Clàusula 14. Notificació de I'adjudicació, perfeccionament
publicitat de la formalització del contracte

i

1. L'acte d'adjudicació del contracte serà notificat a les empreses licitadores en el termini màxim
dels 10 dies hàbils següents a què hagi estat acordat i simultàniament es publicarà en el perfil
de contractant.

2. En la notificació a I'empresa adjudicatària, I'interessat serà citat per a què, en el termini
màxim de 30 dies naturals següents a la seva recepció, concorri a formalitzar el contracte..
En cas que s'hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte.

Si per causes imputables a I'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini assenyalat s'entendrà que I'empresa adjudicatària retira la seva oferta i l'ICUB
sol.'licitarà la documentació al següent licitador per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes, i podrà reclamar, si escau, a I'empresa adjudicatària retiráda la indemnització que
correspong

u

i.

3, El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document privat, que serà títol
suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a escriptura
pública si ho sol.licita I'empresa adjudicatària, iles despeses derivades del seu atorgament
aniran al seu càrrec.
4. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant
Pàs.16
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Clàusula 15. Abonaments a I'empresa contractista
La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions al contractista s'efectuarà de
conformitat amb el que estableix aquest plec,
El contractista ha de presentar al Registre General de l'Institut de Cultura de Barcelona, lales
factu ra/es corresponent/s a les prestacions executades mensualment.
El contractista haurà d'incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades

especificades en la capçalera del present plec:
Codi de contracte.
Organ de contractació.
Departament econòmic,
Departament destinatari

Clàusula 16. Revisió de preus
Ateses les característiques d'aquest contracte no es contempla la revisió de preus.

Clàusula

L7

. Direcció i inspecció de I'execució del contracte

L'ICUB designarà un/a responsable del contracte entre el personal tècnic de I'Institut o aliè.
L'ICUB designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de l'Institut o aliè. Al
responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta
realització dels serveis contractats, iexercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les
verificacions corresponents.
L'ICUB també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l'execució del contracte, que .el
subministrament s'executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d'acord amb les
obligacions i exigències contingudes al present plec,

Clàusula 18. Condicions especials d'execució iobligacions de
I'em presa contractista
1. Condicions especials d'execució:
S'estableixen les següents condicions especials d'execució:
1.1 De caràcter social

1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades
Quan una empresa subcontractista al.legui morositat de l'empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui p-er la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
Pà9.
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preu establertes'a Ia Llei 3/2OO4, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de
contractació pagui directament a I'empresa subcontractista.
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència
l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al.legui el que cregui
convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagamònt
directament a I'empresa subcontractista amb detracció del preu a I'empresa contractista
principal i amb efectes deslliuradors.

a

1.1.2 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu
dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per/la
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació

2. Condicions d'execució generals:
L'empresa contractista quedarà vinculada per l'oferta que hagi presbntat

2.

Obligacions de l'empresa contractista:

Abans de l'inici del contracte el contractista ha d'haver lliurat al responsable del contracte, en
format digital, a través de I'adreça de correu electrònic amenaa@bcn,cat el "Document de
coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals", degudament complimentat, signat.i
acompanyat de la documentació que s'hi enumera, per donar compliment al RD L7L/2OO4, que
desenvolupa llarticle 24 de la Llei 31/1995. Aquest document està disponible al perfil de
contractant, on el contractista també trobarà el document "Manual de prevenció de riscos
laborals per empreses externes", amb les disposicions en matèria de seguretat i salut laboral
que resta obligat,a complir. No es podrà iniciar el contracte si no s'ha lliurat aquesta informació,
incorrent el contractista en responsabilitat contractual.

A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, l'empresa
contractista també està obligada a:

a)

Especificar les persones concretes que executaran les prestacions iacreditar la seva afiliació
i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a I'inici de I'execució del contracte. Durant
la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a I'ICUB qualsevol substitució o
modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

b) Facilitar la

informació que s'estableix

a la Llei t9/2OL4, del 29 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern.

c)

Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals,

d)

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

e) Assumir les despeses de publicitat de la

licitació establertes en aquest plec. L'ICUB
descomptarà I'import de les esmentades despeses de la primera certificació o factura que
s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.
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f)

Fer-se càrrec de les despeses de lliurament itransport fins
objecte del contracte.

g)

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

h)

Adscr"iure els mitjans personals i/o materials indicats en l'oferta tècnica, al compliment del
contracte, durant la seva vigència.

i)

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
ocaJió del contracte. L'empreéa adjudicatària iel seu personal frauran de)respectar, en tot
cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 75/7999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, A partir del 25/05/2018 també s'haurà de complir el que
regula el Reqlament General de Protecció de Dades, data en què serà exigible aquesta
norma. L'empresa contractista tindrà la consideració d'encarregada del tractament i se

'

al lloc convingut dels

béns

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

r

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

.j

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

r

Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l'efecte li trameti I'ICUB i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de
cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en
aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s'hagi extingit, per
finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalnTent
admesa o establerta en aquest plec.

I

Tornar a l'ICUB, en tots el casos d'extinció contractual, les dades de caràcter personal,
també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del tractament,

r

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

i

Pà9.19
Aprovat pel gerent adjunta: 13112118

La secretària delegada

@ á,"'ü:?*ïJ,''"
lnstitut de Culturalnstitut de Cultura

j)

Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català, així com
utilitzar en les instruccions d'ús, etiquetatge i embalatge . dels productes objecte del
contracte, com a míóim el català.

k) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot
cas anu-alment, li sigui requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment
de les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la Legislació d'Integració
de Minusvàlids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la
subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i
obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als,plecs
l) Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de
200000 euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquesta Corporació

simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.

m) Comunicar per escrit a I'ICUB ells subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part
de la prestació que pretengui subcontractar ila identitat iaptitud de I'empresa contractista del
subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins dels 15 dies naturals
següents a la seva subscripció. L'incompliment d'aquesta obligació pot comportar una penalitat
econòmica de fins al 5o/o del preu del contracte.
n) Totes aquelles obligacions.que s'hagin establert en aquest plec.

Clàusula 19. Modificació del contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per
les causes següents:

1) L'establiment de mesures d'estabilitat pressupostària que puguin afectar el contracte amb
una reducció màxima del 10 o/o del seu preu i es justifiqui suficientment aquesta afectació.

2)

La successió en la persona de l'empresa contractista per fusió, absorció, escissió, aportació o

transmissió d'empresa o branca d'activitat.

Així mateix el contracte es podrà modificar si concorren les circumstàncies establertes en I'art.
107 del TRLCSP.
La modificació del contracte que s'acordi no podrà alterar les condicions essencials de la licitació
i de I'adjudicació del contracte, i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament
indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà obligatòria per a
I'em presa contractista,
Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ons i lales que hagi proposat I'empresa
adjudicatària en la seva oferta, seran obligatòries per l'empresa contractista. El procediment per
aquesta modificació requerirà I'audiència a I'empresa contractista i, si escau, del/la redactor/a
del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document privat.
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Clàusula 20. Recepció itermini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior

recepció

s'efectuarà mitjançant acta de recepció, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent al
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de I'ICUB.

2. S'acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
recepció de les prestacions o des de què I'ICUB rep la factura si aquesta és posterior a la data
3. S'exceptua del termini de garantia el present contracte per no ser necessari ateses la seva
naturalesa i característiques.

a la cancel.lació o devolució de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidació
del contracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir a I'empresa contractista.

4.

Es procedirà

Clàusula 21. Subcontractació
L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb

el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que

no

podrà excedir del 20 per 100 del preu del contracte (IVA exclòs).
Els tercers que subcontracti I'empresa contractista ho 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 I'empresa
adjudicatària ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà
publicitat en el oerfil de contràctant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
L'empresa contractista està obligada a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini
que no pot ser més desfavorable que el que I'ICUB estableixi per al pagament del contracte
principal.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'empresa adjudicatària ha de
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es
compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació
vigent. L'òrgan de contractació podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació del
pagament del preu als subcontractistes.

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.
D'acord amb la previsió de la clàusula 19, si l'empresa contractista principal no justifica
I'impagament del preu a I'empresa subcontractista, l'òrgan de contractació farà el pagament
directament a I'empresa subcontractista amb detracció del preu a I'empresa contiactista
principal i amb efectes deslliuradors.
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Clàusula 22. Cessió dei contracte
En

el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 23. Demora en les prestacions
1. L'empresa contractista està obligada a complir el contracte di.ns el termini total fixat per a la
seva realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva.

2. La constitució en mora de'l'empresa contractista no necessitarà intimació prèvia per part

de

ITCUB.

3. Quan I'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora

respecte al compliment del termini total, l'ICUB podrà optar per la resolució del contracte o per
la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu
del contracte (IVA exclòs)3. Quan I'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués
incorregut en demora respecte al compliment del termini total, I'ICUB podrà optar per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,20
per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs)

4. En la tramitació de l'expedient es donarà audiència a l'empresa contractista perquè

pugui

formular al.legacions en el termini de cinc dies hàbils il'òrgan de contractació resoldrà, prèvia
emissió. dels informes pertinents.

5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total
arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l'òrgan de contractació podrà resoldre
el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
6. L'empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca
de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Clàusula 24. Responsabilitat en I'execució del contracte
L'empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats isancions establertes
normativa de Contractes del Sector Públic. A part de les esmentades, constitueixen

en la

a) Faltes molt greus:

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
- L'incompliment de I'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici molt greu.

-

La paralització total
I'empresa contractista.

i

absoluta en l'execució de les prestacions per causes imputables

- La resistència als requeriments efectuats per I'ICUB, o la seva inobservança, quan produeixi

a

un

perjudici greu a l'execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes de l'empresa contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici molt greu a I'execució del contracte.
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-

la informació facilitada per I'empresa contractista als efectes de I'elaboració
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions
El falsejament de

consignades per l'empresa co.ntractista en el document cobratori.
- L' incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació.
- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin per I'execució del contracte.
- L'incompliment del deure de confidencialitat respecte aquelles informacions a les quals s'hagi
atribuït aquest caràcter en el plec de clàusules particulars en el contracte, o que per la seva
pròpia naturalesa hagin de ser tractades com a tals.
- L'incompliment de les condicions d'execució del caràcter social i ambiental.
- La reiteració en.la comissió de faites gieus.
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.
- L'incompliment de I'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi
un perjudici molt greu.

-

La paralització total

i

absoluta en I'execució de les prestacions per causes imputables

a

I'em presa contractista.

- La resistència als requeriments efectuats per I'ICUB, o la seva inobservança, quan produeixi un
perjudici greu a l'execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes de I'empresa contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici molt greu a I'execució del contracte,
- El falsejament de la informa.ció facilitada per l'empresa contractista als efectes de l'elaboració
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions
consignades per I'empresa contractista en el document cobratori.
- L' incompliment moit greu de les prescripcions relatives a la subcontractació.
- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es
derivin per I'execució del contracte,
- L'incompliment del deure de confidencialitat respecte aquelles informacions a les quals s'hagi
atribuït aquest caràcter en el plec de clàusules particulars en el contracte, o que per la seva
pròpia naturalesa hagin de ser tractades com a tals.
- L'incompliment de les condicions d'execució del caràcter social i ambiental.
- La reiteració en la comissió de faltes greus.
- La falsedat de la declaració de l'empresa contractista de no tenir cap relació financera o
econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons estableix el
Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016,
- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general. sobre
prevenció de riscos laborals.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- Totes.aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest p.lec,

b)- Faltes greus:
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu.
- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
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- La resistència als requeriments efectuats per I'ICUB, o la seva inobservança.
- L'incompliment de I'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta molt greu,
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes de I'empresa contractista, si escau.
- La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present plec i en les disposició
d'aplicació per a I'execució del contracte.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte" quan no s'hagin tipificat
com a causa de resolució.
- La reiteració en la comissió de faltes lleus.
- Totes aquelles que s'hag'in qualificat com a tal en aquest plec.
- La resistència als requeriments efectuats per I'ICUB, o la seva inobservança.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta molt greu.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs ien les ofertes de I'empresa contractista, si escau.
- La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present plec i en les disposició
d'aplicació per a I'execució del contracte.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte, quan no s'hagin tipificat
com a causa de resolució.
- La reiteració en la comissió de faltes lleus.
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

c) Faltes lleus:
- L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu,
- L'incompliment de I'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta greu.
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
- L'incompliment de I'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta greu,
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
En el supòsit que I'empresa adjudicatària incompleixi alguna de les obligacions del contracte,
I'ICUB iniciarà procediment sancionador, amb audiència de l'interessat, mitjánçant el qual, i
segons el supòsit, podrà optar entre la resolució del contracte o la imposició de les sancions
corresponents, podent actuar directament sobre la garantia dipositada.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.En el supòsit que I'empresa
adjudicatària incompleixi alguna de les obligacions del contracte, I'ICUB iniciarà procediment
sancionador, amb audiència de'l'interessat, mitjançant el qual, isegons el supòsit, podrà optar
entre la resolució del contracte o la imposició de les sancions corresponents, podent actuar
directament sobre la garantia dipositada.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.
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Clàusula 25, Resolució del contracte
t.

Són causes de resolució d'aquest contracte:t. Són causes de resolució d'aquest contracte:

a) L'incompliment de qualsevol de les'condicions ambientals establertes en aquest plec i

en

ei de prescripcions tècniques.

b) L'incompliment de les obligacions

essencials del contracte incloent les condicions
quan
hagi estat qualificat d'infracció greu
incompliment
aquest
essencials d'execució

i

concorre dol, culpa o negligència de I'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposició de
penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis

c) La relació il'legal de l'empresa contractista amb països considerats

paradisos fiscals,

segons estableix el Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016.

d) La mort o incapacitat sobrevinguda de l'empresa contractista individual o l'extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista. En el cas de mort o incapacitpt de l'lla
empresari/ària individual, I'ICUB podrà acordar la continuació del contracte amb els seus
successors, sempre que es compleixi les garanties tècniques i econòmiques necessàries.

e) El mutu acord entre I'ICUB i I'empresa contractista.

La demora en el compliment dels terminis per part de I'empresa contractista i I'
incompliment del termini assenyalat per a l'inici de I'execució del contracte en els
expedients de tramitació urgent.

f)

g)

El retard en el pagament per part de l'ICUB durant un termini de

vuit mesos.

h) La suspensió, per causa imputable a I'ICUB, de I'inici de les obres per termini superior a
sis mesos, des de la data assenyalada per al seu començament i igualment acordada per
I'ICUB.

i) El desistiment o la suspensió del contracte per un termini superior a vuit

mesos acordat

per l'ICUB,

j)

L' incompliment de les altres obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals
en els plecs o en el contracte.

k) Les estableites expressament en el contracte.

l) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de què es produeixi una lesió greu a I'interès públic de continuar-se executant la
prestació en aquells termes, sempre i quan no sigui possible la modificació del contracte.

m) La impossibilitat de subrogació per manca de solvència per part de l'entitat a qui
s'atribueix el contracte en els supòsits d'escissió, aportació b transmissió d'empreses o
branques d'activitat.
n) L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució establertes
en aquest plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual essencial.

o) Totes aquelles causes que s'hagin establert en aquest plec,
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2. La concurrència de causes de resolució contractual produirà els efectes legalment establerts,
i en el supòsit d'incompliment per causes imputables a l'empresa contractista, els següents:

a) Reintegrament a càrrec de l'empresa contractista de la despesa que resulti de la nova
adjudicació o realització en relació a I'anterior de la qual porti causa i dels altres danys i
perjudicis ocasionats en allò que excedeixi a I'import de la garantia incautada.
b) Retenció d'elements de l'empresa contractista.

3. En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a l'empresa contractista perquè pugui
formular al.legacions en el termini de deu dies naturals.

Clàusula 26. Recursos legals dels licitadors
1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes
I'article 44,1 LCSP

a

Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s'interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.,

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix
ministratius ordinaris

la interposició de recursos

ad

2. Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de reburs especial en matèria de

contractacio, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord
amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/t9g9,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Clàu sula 27

. Integritat i conflicte d'interessos
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcoritractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran el seu comportament
d'acord els principis i valors generals d'actuació continguts en el Codi ètic de conducta de
l'Ajuntament de Barcelona, tot d'acord amb la previsió de l'article 3.2 de l'esmentat Codi,
publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de2OI7.

Tot d'acord amb l'article 1.3 i64 LCSP que estableixen el principi d'integritat idefineixen els
conflictes d'interessos, els criteris d'actuació i codi de comportament que hauran de seguir les
empreses seran:
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Les empreses licitadores icontractistes de

l'Institut de Cultura de Barcelona han de,

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

2. respectar els principis d'igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència

4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats públics durant l'adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir qua.lsevol
benefici.

5. no han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l'òrgan de
contractació ni als càrrecs i personal de l'Ajuntament de Barcelona ni als seus familiars, incloent
els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els familiars dins
del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.
6. han. de facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona i les
normes relatives als conflictes d'interessos per part de tota persona que intervingui en el
procediment de contractació,

comunicar a la major brevetat possible, directament a l'òrgan de contractació,
qua[sevol irregularitat o conflicte d'interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.

7. han de

Conseqüències de l'incomoliment

L'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta
clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l'article 71
LCSP. En relació amb l'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i
mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren obligacions
contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si concorre dolo,
culpa o negligència de l'empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de I'article
Igz.L o la resolució del contracte, d'acord amb'el lue preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i
eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l'article
7t.2.c).
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ANNEX

1:

Qui sotasigna ellla senyor/a
DNI/NIE núm,.
persona física/jurídica
num.

Contracte , núm. Expedient

MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

., en

nom propi

/

.'"'...,

amb

en qualitat de representant legal de

, amb

la

NIF
(@)

amb la següent adreça de correu electrònic
i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de , núm.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 2

Que no esta incursa en prohibició de contractar amb l'Administració establertes

a l'art,

60

TRLCSP.

Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
imposades per les disposicions vigents, i que no té cap deute amb I'ICUB,
Que compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en el Plec de
clàusules particulars d'aquesta I icitació.
Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Que compleix les obligacions legals en matèria d'iguattat efectiva de dones i.homes.
Que l'entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:

n ruo 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.
n féltenen 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: .................
Què

f] està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat
de Catalunya)
n

fstà inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas

del

Estado)

fl

ruo

està inscrit /a en el RELI o ROLECE

Que disposa en la seva plantilla d'un nombre de treballadors amb discapacitat del ...

o/o

de la

totalitat de la'plantilla.
Que és una empresa dedicada específicament a la promoció i inserció laboral de persones en
situació d'exclusió social i que està inscrita en un Registre administratiu d'empreses d'inserció.

'

En cas d'unió temporal d'empreses (UTE): el sobre núm.
cadascuna de les empreses que hiformaran part.

t

ha de contenir la declaració responsable de
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Que els treballadors que executin aquest contracte tenen la certificació negativa del Registre
central de delinqüents sexuals vigent.

Per

a empreses de'més de 5O treballadors:

Que el nombre global de treballadors de plantilla són ...,..... i el nombre particularde
treballadors amb discapacitat....... .... iel percentatge que representen aquests últims
respecte la plantilla global és del

n
o

n

Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes

Per a empreses que conformen grup empresarial
.....,,...,,.. forma part del grup empresarial
Que l'empresa ....
l'empresa/les empreses del mateix grup,(nom de les empreses) ..'
presenta/en també a la present licitació.

Per

'"" t que
...,

es

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

Que 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

