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LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL DISSENY, 
CREACIÓ, IMPARTICIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS FORMATIVES DE 
DETERMINADES ESPECIALITATS DEL CATÀLEG FORMATIU DEL PLA DE XOC PER 
ATURATS DE MOLT LLARGA DURADA 
  
Quadre resum de característiques de la licitació  
 

TIPIFICACIÓ DEL CONTRACTE  Serveis. Codi CPV: 80500000-9 Serveis de formació. 
Categoria 24 de l’Annex II del TRLCSP el valor estimat del 
qual és igual o superior a 207.000,00 euros 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT  
 

1.077.598,50  euros IVA exclòs 
Valor estimat de 1.346.998,12 euros, sense IVA 

PRESSUMPCIÓ D’OFERTA AMB VALORS 
ANORMALS O DESPROPORCIONATS 

10 % de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques 
presentades i admeses 

VIGÈNCIA Des de la data de signatura fins a l’execució de la totalitat 
d’hores de formació màximes previstes en cada lot de manera 
individual i, en tot cas, el 31 de desembre de 2016 

PROCEDIMENT Obert. Contracte de serveis de les categories 17 a 27 de 
l’Annex II del TRLCSP el valor estimat del qual és igual o 
superior a 207.000,00 euros 

PUBLICITAT  En Diari Oficial Unió Europea (DOUE) 
En Perfil del Contractant de BARCELONA ACTIVA  
En diari oficial: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

SOLVÈNCIA. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL  No necessària 
SOLVÈNCIA. EMPRESES ADMISSIBLES EN LA 
LICITACIÓ 

Qualsevol que acrediti el compliment dels requisits de 
solvència: volum de negocis mínim equivalent al lot o lots als 
quals licita en els tres darrers anys i els altres requisits de 
solvència econòmica i tècnica previstos en el plec 

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  No 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  € Automàtics: 50 punts: 

� 45 punts, l’oferta econòmica preu/hora de formació 
� 5 punts, l’oferta econòmica preu/hora de cessió d’ús d’aula 
€ De judici de valor: 50 punts:  
� 15 punts, proposta de relació d’activitats 
� 10 punts, proposta de continguts de cada activitat 
� 5 punts, pel model pedagògic emprat 
� 5 punts, per l’assegurament de l’aprofitament de l’alumne 
� 5 punts, per l’experiència laboral de les persones adscrites 
� 5 punts, per les titulacions i experiència acadèmica de les 

persones adscrites 
� 5 punts, per la capacitat d’adaptabilitat a la planificació 

DATA LIMIT I LLOC DE PRESENTACIÓ 
PROPOSICIONS 
 

A les 14:00 h. de la data indicada en l’anunci de licitació a la 
seu de BARCELONA ACTIVA, al carrer Llacuna, 162-164 de 
Barcelona 

DATA ACTE PÚBLIC OBERTURA SOBRES 2A 
(CRITERIS DE JUDICI DE VALOR) 

En la data indicada en l’anunci de licitació 

 ACTE PÚBLIC OBERTURA SOBRES 2B 
(CRITERIS AUTOMÀTICS) 

En la data que fixi BARCELONA ACTIVA, que serà 
comunicada a les empreses licitadores 

GARANTIA  
 

5% de l’import de licitació, mitjançant fórmula de retenció en 
preu o altres formes previstes en el plec 
Termini de garantia: el mateix que el termini d’execució del 
contracte 

PAGAMENT A L’EMPRESA ADJU DICATÀRIA  A 30 dies  
OBSERVACIONS Durant la fase de presentació d’ofertes es realitzarà una sessió 

informativa. L’hora i lloc es publicarà al Perfil del Contractant 
de BARCELONA ACTIVA  

CONSULTES / ACLARIMENTS  
 

Consultes administratives: juridic@barcelonactiva.cat, indicant 
en l’assumpte el número d’expedient 35/15 
Consultes tècniques: esperanza.fombella@barcelonactiva.cat 
Data límit per a trametre consultes o dubtes: cinc dies naturals 
abans del termini de presentació d’ofertes 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER AL DISSENY, CREACIÓ, IMPARTICIÓ I 
SEGUIMENT DE LES ACCIONS FORMATIVES DE DETERMINADES 
ESPECIALITATS DEL CATÀLEG FORMATIU DEL PLA DE XOC PER 
ATURATS DE MOLT LLARGA DURADA 
 
Clàusula 1. Objecte, llei del contracte i jurisdicció 
 
1.1. El present plec té per objecte definir les condicions administratives que resultaran d’aplicació per a la 
licitació i execució d’un contracte de serveis per al disseny, creació, impartició i seguiment de les accions 
formatives de determinades especialitats del catàleg formatiu del Pla de Xoc per aturats de molt llarga 
durada. 
 
L’objecte s’estructura en 18 lots en funció de les especialitats següents: 
 
Num 
LOT 

ESPECIALITATS O FAMÍLIES 
PROFESSIONAL DEFINICIÓ DE L'ESPECIALITAT O FAMÍLIA PROFESSIONAL 

1 Administració i gestió 

Accions formatives per a millorar les competències professionals 
relacionades amb les activitats administratives  o gestió de les 
empreses i/o administracions, com p.e.: 
Comptabilitat financera, Distribució comercial, Gestió 
administrativa de les relacions laborals, Gestió operativa de 
tresoreria, Ofimàtica, Operacions administratives comercials, 
Tècniques de recepció i comunicació o  Registres comptables 

2 Arts gràfiques 

Formació adreçada a millorar les habilitats i el coneixement de 
diferents aplicacions informàtiques utilitzades en Arts Gràfiques, 
com p.e.: 
Arquitectura tipogràfica i maquetació (Eines avançades amb 
Indexing CC), Disseny en 3D, Eines avançades d'edició i retoc 
digital d'imatges per a dissenyadors amb Photoshop CC, etc. 

3 Comerç i màrqueting 

La formació a l’àmbit del Comerç i màrqueting té com a objectiu 
formar a les persones que volen desenvolupar la seva activitat en 
aquests àmbits professionals. Inclou accions formatives com p.e.: 
Activitats auxiliars de comerç,  Activitats auxiliars de magatzem 
Aparadorisme, Informació i atenció al client /consumidor usuari, 
Gestió administrativa del comerç internacional, Negociació i 
compraventa internacional, Organitzar, gestionar i controlar les 
operacions de transport de llarga distancia. Gestió de les 
operacions d'emmagatzematge, etc. 

4 Electricitat i electrònica 

La  família Professional d’Electricitat i Electrónica inclou diferents 
accions formatives, com p.e.: 
Manteniment d'instal·lacions automatitzades (PLC), Manteniment 
elèctric, Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, 
sonorització de locals, d'instal·lacions de circuit tancat de TV, 
telefonia i comunicació interior 
Automatismes i quadres elèctrics, Instal·lacions de Baixa Tensió, 
elèctriques, d'alarmes i domòtica, Lampisteria inicial 

5 Energia i aigua 

Accions formatives per a millorar els coneixements professionals 
en sectors de l’eficiència energètica, entre altres: 
Avaluació d'eficiència energètica de les instal·lacions en edificis, 
Disseny i instal·lacions de projectes d'energies renovables 
aplicades a l'edificació, Eficiència energètica, Energia solar, 
Energia eòlica 
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques, 
Muntatge, posada en servei i manteniment d'instal·lacions solars 
tèrmiques 
Muntatge d’instal·lacions receptores de gas  

6 Fabricació mecànica 

Accions formatives per a millorar les competències professionals 
relacionades amb la fabricació mecànica: 
Operador de màquines i eines, Manteniment de grups 
electrògens, Soldadura, etc 
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7 Hoteleria i turisme 

Formació adreçada a millorar les habilitats i competències 
professionals de persones que volem treballar en el sector de 
l’hosteleria i /o el turisme, inclou accions com: 
Auxiliar de cuina, , Operacions bàsiques de restaurant i bar 
Operacions bàsiques de servei d'àpats (càtering), Preelaboració, 
elaboració i presentació en pastisseria. Arranjament d'habitacions 
i zones comuns en allotjament. Cambrer/a de pisos, Gestió 
d’esdeveniments, Productes i serveis turístics locals, Recepció i 
atenció al client en allotjaments 
Promoció i venta de serveis turístics, Informació turística, 
Animador/a turístic/a 

8 Idiomes 
Accions formatives adreçades a millorar els coneixements de 
l’anglès en ocupacions o llocs de treball en els que es necessari 
un cert domini d’aquest idioma. 

9 Imatge i so 

Formació adreçada a millorar les habilitats i el coneixement a 
l’àmbit professional de la Imatge i el so: 
 Generació i adaptació dels continguts audiovisuals multimèdia  
Operacions del muntatge i la postproducció (edició per a no 
editors amb Adobe Premiere o Final Cut X), Projectes 
audiovisuals multimèdia interactius i integració d'elements i fonts 
mitjançant eines d'autor i edició. 

10 Imatge personal 

Accions formatives adreçades a millorar les habilitats i el 
coneixement a l’àmbit professional de la Imatge personal, com 
p.e.: 
Cures estètiques de mans i peus, Especialista en massatge 
holístic, Especialista en tractaments facials, Estilista en mans i 
peus, ungles acríliques i de gel i decoració de ungles, Serveis 
auxiliars de perruqueria  
Serveis auxiliars d'estètica, Tanatoestètica. 

11 Indústries alimentàries 
Formació vinculada amb tasques relacionades amb Elaboracions 
de fleca (intensiu), Envasador/a de productes alimentaris 

12 Informàtica i comunicació 

La  família Professional d’Electricitat i Electrónica inclou diferents 
accions formatives, com p.e.: 
Bases de dades Microsoft SQL Server 2014, Bases de dades 
MySql, CCNA Routing & Switching - Administració de xarxes 
Cisco, CCNA Security - Seguretat en xarxes Cisco, 
Desenvolupament d'aplicacions Web amb J2EE i Struts, 
Desenvolupament de videojocs amb Unity 3D, Desenvolupament i 
arquitectura d'aplicaciones Web amb Java, Programació en 
llenguatges estructurats (Entorn Web) PHP, MySQL, Javascript, 
Programació JavaScript & jQuery, Programació orientada a 
objectes (Java), etc. 

13 Instal·lació i manteniment 

Amb aquesta especialitat s’inclouen accions formatives com p.e.: 
Manteniment de Fontaneria, Calefacció i Climatització, Tècnic/a 
instal·lador d'aire condicionat i climatització, Carnets 
d'Instal·ladors de Gas, d’ Instal·lacions tèrmiques en edificis, de 
manteniment d'instal·lacions higiènico-sanitàries, d’instal·lador 
d'aigua, etc 

14 Ofimàtica 
Accions formatives adreçades a millorar els coneixements 
d’ofimàtica en ocupacions o llocs de treball en els que es 
necessari un cert domini d’ofimàtica. 

15 Sanitat 

Accions formatives per a millorar els coneixements professionals 
en el sectors sanitari,  
Conducció d’ambulàncies , Auxiliar administratiu/va sanitari/a, 
Auxiliar d'odontologia, Auxiliar de clínica dental, Auxiliar de 
veterinària, Tècniques de suport vital bàsic i de recolzament al 
suport vital avançat, Tècniques d'immobilització, mobilització i  
trasllat del pacient, Conservació transitòria i embalsamament de 
cadàvers amb productes biocides 

16 Seguretat i medi ambient 

Accions formatives adreçades a millorar les habilitats i el 
coneixement a l’àmbit professional de la Imatge personal, 
 Aspirant a vigilant de seguretat privada, Conductor  de vehicle 
oficial 
Escorta Privat. Personal de control d’accessos, Vigilant de 
seguretat (TIP) 
Gestió de residus urbans i industrials, Neteja en espais oberts i 
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instal·lacions industrials, Preparació de productes biocides i 
fitosanitaris  i  Aplicació de mitjans i productes per el control de 
plagues 

17 Serveis socioculturals i a la comunitat 

Accions formatives per a millorar les competències professionals 
relacionades amb les activitats administratives  o gestió de les 
empreses i/o administracions, com per ex: 
Atenció a persones amb discapacitat psíquica, Suport domiciliari i 
alimentació familiar, Intervenció en l'atenció sociosanitària en 
institucions. Gestió de conflictes i processos de mediació, Gestió 
de trucades de Teleassistència,  
Auxiliar de neteja d’oficines i locals, Tècniques i instruments 
d'informació i difusió, Hostes/sa d'acte, Tècnic/a en teràpia 
assistida per animals. 

18 Transport i manteniment de vehicles 

Accions formatives per a millorar els coneixements professionals 
en sectors del transport i manteniment de vehicles: 
CAP Transport de viatgers. Transport escolar i de menors,  
Electricitat i electrònica en la motocicleta, Mecànica, Tècnic/a 
responsable de taller, Agent d'àrea de moviment, Mecànic/a 
d'automòbils, Mecànic/a de motos, Operari/a de logística i 
handling Xapa i pintura 

 
 

Amb la finalitat d’incentivar la competència, de remoure obstacles que dificultin l’accés de la petita i mitjana 
empresa en la contractació d’aquets serveis,  les empreses licitadores es podran presentar a un m àxim 
de  tres lots . 
 
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és el Plec de Condicions 
Tècniques. 
 
1.2. Aquest contracte té naturalesa privada i se sotmet al Dret Privat, respectant en tot cas els principis de 
publicitat, concurrència, no discriminació i igualtat de tracte. Es regeix per les Instruccions Reguladores de 
l’activitat contractual de BARCELONA ACTIVA SAU SPM vigents aprovades per acord del Consell 
d’Administració en data 11 de març de 2014 i, d’acord amb aquestes, pel Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011. 
 
Tenint en compte les seves característiques i l’informe justificatiu que obra a l’expedient no li serà d’aplicació 
el Decret d’Alcaldia sobre contractació responsable amb criteris socials i ambientals. 
 
1.3. Constitueix la normativa aplicable al present contracte: 1) El present Plec de Condicions, el Plec de 
Condicions Tècniques i la resta de documents integrants de l’expedient de contractació. I supletòriament i 
per ordre preferent: 2) Les normes de Dret Privat; 3) El Plec de Condicions Generals de l’Ajuntament de 
Barcelona; i 4) La resta de normes de Dret Administratiu. 
 
1.4. Atès que es tracta d’un contracte de serveis de les categories 17 a 27 de l’Annex II del TRLCSP el valor 
estimat del qual és igual o superior a 207.000,00 euros, l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el 
competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin en relació amb la preparació i adjudicació d’aquest 
contracte. L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les 
parts en relació amb els efectes, compliment i extinció d’aquest contracte, sens perjudici que aquestes optin 
per l’arbitratge previst en la Llei 60/2003 de 23 de desembre, en cas d’acord en aquest sentit. En cas de no 
ser així, les parts se sotmetran als Tribunals de Barcelona, renunciant al seu aforament. 
 

Clàusula 2. Pressupost de licitació  
 
El pressupost màxim de licitació és de 1.303.894,18 € IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
1.077.598,50  euros pressupost net i 226.295,68 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus 
del 21 %.  
 
Aquest pressupost es desglossa de la forma següent: 
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Núm
. 
LOT 

ESPECIALITATS O 
FAMÍLIES 
PROFESSIONALS 

Preu unitari 
màxim 
hora/formació  

Preu unitari 
màxim 
hora/cessió 
d’ús d’aula 

Nombre 
màxim 

d'hores de 
formació 

Import màxim 
per lot 
(IVA exclòs)  

1 Administració i gestió 61,20 € 10,80 € 1.840 132.480,00 € 
2 Arts gràfiques 71,15 € 12,56 € 470 39.339,00 € 
3 Comerç i màrqueting 59,16 € 10,44 € 1.800 125.280,00 € 
4 Electricitat i electrònica 72,29 € 12,76 € 637 54.176,85 € 
5 Energia i aigua 69,87 € 12,33 € 600 49.320,00 € 
6 Fabricació mecànica 73,57 € 12,98 € 260 22.503,00 € 
7 Hoteleria i turisme 63,75 € 11,25 € 1.450 108.750,00 € 
8 Idiomes 61,71 € 10,89 € 400 29.040,00 € 
9 Imatge i so 77,65 € 13,70 € 280 25.578,00 € 

10 Imatge personal 62,60 € 11,05 € 490 36.088,50 € 
11 Indústries alimentàries 69,11 € 12,20 € 420 34.146,00 € 
12 Informàtica i comunicació 83,26 € 14,69 € 472 46.232,40 € 
13 Instal·lació i manteniment 76,76 € 13,55 € 870 78.561,00 € 
14 Ofimàtica 61,71 € 10,89 € 250 18.150,00 € 
15 Sanitat 70,25 € 12,40 € 775 64.053,75 € 
16 Seguretat i medi ambient 65,66 € 11,59 € 780 60.255,00 € 

17 
Serveis socioculturals i a la 
comunitat 62,09 € 10,96 € 1.540 112.497,00 € 

18 
Transport i manteniment de 
vehicles 

68,85 € 12,15 € 508 41.148,00 € 

 
Les licitadores en la proposta econòmica hauran d’indicar el preu hora de formació i el preu cessió d’ús 
d’aula que ofereixen i l’import total en base a les hores detallades en aquests quadres per a cada lot i, per 
tant, no podran modificar en la seva oferta el número màxim d’hores a impartir.  
 
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i el preus consignats 
porten implícits tots els conceptes previstos en els Plecs Reguladors. 
 
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 licitadores excedeixen el tipus de la licitació. Qualsevol oferta que 
superi aquest pressupost net, serà exclosa en el lot que es produeixi aquest incompliment. En els 
pressupostos o ofertes de les licitadores s’haurà d’incloure el preu del contracte i també l’import de l’impost 
sobre el valor afegit, que serà repercutit com a partida independent en les factures. El pressupost del 
contracte ha de ser presentat en euros per les licitadores, que podran aplicar baixes respecte al pressupost 
màxim esmentat.  
 
Podran ser considerades com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats totes les propostes que 
presentin una valoració econòmica inferior en un percentatge del 10 % a la mitjana aritmètica de les ofertes 
econòmiques presentades. En aquests casos, s’aplicarà l’article 152 del Text refós de la LCSP, donant 
audiència a la licitadora que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la 
seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
El preu del contracte es fixa per preus unitaris i s’abonarà en funció de les hores realment executades i, per 
tant, el preu de cada lot és un preu màxim. BARCELONA ACTIVA SAU SPM no resta obligat a exhaurir 
l’esmentat import en atenció a què les factures, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una 
quantitat inferior a la inicialment prevista. En aquest sentit, BARCELONA ACTIVA SAU SPM no abonarà cap 
quantitat per avançat i únicament pagarà els serveis efectivament executats per l’adjudicatària. 
 
L’adjudicació i l’execució del contracte resten sotmeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades dels mateixos en l’exercici corresponent.  
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El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la 
competència de l’òrgan de contractació és de 1.346.998,12 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor 
Afegit. 
 
VE prestació VE eventuals 

pròrrogues 
VE altres 
conceptes 
 

VE modificacions amb 
increment del cost 
econòmic 

SUMA 

1.077.598,50  € 0,00€ 0,00 € 269.399,62 € 1.346.998,12 €   
 

Clàusula 3. Termini d’execució i vigència del contracte 
 
El termini màxim d’execució de la totalitat de les prestacions objecte del contracte serà des de la data de 
signatura fins a l’execució de la totalitat d’hores de formació màximes previstes en cada lot de manera 
individual i, en tot cas, el 31 de desembre de 2016. Per tant, atès que BARCELONA ACTIVA SAU SPM no 
resta obligat a exhaurir la totalitat d’hores previstes en cada lot, el 31 de desembre de 2016, un cop finalitzat 
el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 
 
El ritme d’execució, quant als terminis parcials i organització, s’adequarà al programa de treball decidit per 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM. 
 

Clàusula 4. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació 
 
4.1. L'expedient de contractació serà tramitat per part de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, d’acord amb les 
estipulacions del present Plec. 
 
4.2. El procediment d’adjudicació serà obert, de forma que qualsevol persona física o jurídica interessada 
podrà presentar la seva proposició. 

 
4.3. Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les licitadores que 
acreditin tenir en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100, sempre 
que les seves proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels 
criteris que han de servir de base per l’adjudicació. 
 

Clàusula 5. Publicitat del procediment 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de BARCELONA ACTIVA, que 
és www.barcelonactiva.cat/licitacions on es tindrà accés als plecs i a la documentació complementària per 
mitjans electrònics, un cop facilitades les dades de contacte, que únicament seran utilitzades per 
BARCELONA ACTIVA en el cas d’haver de notificar qualsevol incidència que es produeixi amb anterioritat a 
la finalització del termini de presentació de proposicions. 
 
BARCELONA ACTIVA té establert un procediment d’acreditació del moment (dia i hora exacta) de 
publicació de la licitació mitjançant l’aplicació CATCERT de l’Agència Catalana de Certificació. 
 
També està incorporada la licitació en l’apartat “Visió unificada de la Contractació municipal” del Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament de Barcelona, al web bcn.cat (Seu electrònica). Per tant, accedint al web 
municipal es podran veure les licitacions publicades per BARCELONA ACTIVA i, mitjançant un link, seran 
redirigits al Perfil del Contractant.  
 
També serà publicat anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea i el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència  
 
6.1. Estan capacitades per contractar amb BARCELONA ACTIVA SAU SPM les persones físiques o 
jurídiques, amb condició d'empresari/a, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que 
no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la 
legislació vigent. Els fins, objecte o àmbit de l’activitat de la licitadora, segons resulti dels seus respectius 
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estatuts o regles fundacionals, ha de tenir relació amb l’objecte del contracte. Així mateix, hauran de 
comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de 
l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.  
 
Les empreses licitadores es podran presentar a un màxim de tres lots , ja sigui individualment, mitjançant 
grup empresarial o formant part d’una unió temporal d’empreses. 
 
6.2. En el present contracte no s’exigeix classificació, sense perjudici de l’acreditació per part de les 
licitadores de la precisa solvència econòmica, financera i tècnica o professional, per a la qual cosa 
s’estableixen les condicions mínimes següents:  
− En relació amb la solvència econòmica i financera, acreditar un volum global de negocis mínim 

equivalent al lot o suma de lots als quals es presenta en cadascuna de les tres darreres anualitats, 
sempre en funció de la data de creació o inici de les activitats.  

− En relació amb la solvència tècnica o professional cal acreditar en els últims cinc anys tres serveis de 
formació en el tipus, l’especialitat del lot o lots als quals es presenta, dirigits a persones desocupades i 
per un import equivalent al lot o suma dels lots.  

 
Les condicions mínimes establertes en aquesta clàusula hauran de ser especificades en la declaració 
responsable del Sobre núm. 1. 
 
La licitadora proposada com a adjudicatària, les haurà d’acreditar abans de l’adjudicació, d’acord amb les 
previsions contingudes a la clàusula 7 d’aquest Plec. 
 
6.3. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les persones 
i/o empreses que haguessin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest 
contracte si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tractament de privilegi en relació a la resta de les licitadores. 
 
6.4. Les ofertes es presentaran amb impressió informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit o amb 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta.  
 

Clàusula 7. Documentació que han de presentar les licitadores 
 
La documentació es presentarà en un únic sobre tancat identificat com a 1 per a t ots els lots i un sobre 
2A i un sobre 2B per a cada lot que es presenten , signats per la licitadora o persona que la representi i a 
l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació, en full independent, en la que es faci constar els 
documents inclosos ordenats numèricament. 
 
Les licitadores podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en 
cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica. BARCELONA ACTIVA SAU SPM garantirà la 
confidencialitat de la informació expressament així designada. 
 
La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar les dades personals en els 
sistemes d’informació de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, d'acord amb la legislació o normativa vigent en 
cada cas. BARCELONA ACTIVA SAU SPM garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de 
caràcter personal que recull així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu que 
vetllin per la seguretat d'aquestes dades. 
 
Per a l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la Llei 15/99 LOPD, la 
persona interessada podrà adreçar-se per escrit a BARCELONA ACTIVA SAU SPM (C/ Llacuna, 162-164 
de Barcelona), indicant clarament en l'assumpte “Exercici de Drets LOPD”. 
 
 
1. Sobre núm. 1 – Declaració relativa a la Documentació general  
 
A l’exterior, hi ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Declaració relativa a la documentació general per al 
procediment relatiu al contracte que té per un contracte de serveis per al disseny, creació i impartició de les 
accions formatives de determinades especialitats del catàleg formatiu del pla de xoc per aturats de molt 
llarga durada de Barcelona Activa, tramitat per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, presentada per ... amb 
CIF/NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... correu electrònic ..... "  
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El sobre ha de contenir únicament la declaració responsable, segons el model que hi figura en l’annex del 
present plec.  
 
Les unions temporals d’empresa (UTE) hauran d’incorporar en el sobre la declaració responsable, segons el 
model que figura en l’annex d’aquest plec, degudament complimentada i signada per cada un dels membres 
de la UTE, així com el document acreditatiu del nomenament d’un/a representant únic/a amb facultats 
bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva  extinció i la 
indicació dels noms i circumstàncies de les persones membres que la subscriuen, la participació de 
cadascun d’elles i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, cas de resultar adjudicatària. 
Es podrà incorporar el CIF provisional assignat per l’Administració competent.  
 
La licitadora proposada com a adjudicatària haurà de presentar, en el moment que sigui requerida i sempre 
abans de l’adjudicació, els documents següents oportuns per a acreditar el contingut de la declaració: 
 
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar: 
 
a.1. Per a les persones físiques (empresaris/ries individuals i professionals), document nacional d'identitat 
(DNI) o document que el substitueixi i el número d'identificació fiscal (NIF). 
 
a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, degudament inscrita 
en el Registre Mercantil i el CIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil 
aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en 
què constin les normes reguladores de l'activitat de l'entitat, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial 
corresponent. 

 
b) Documents que acrediten l’apoderament, si la licitadora actua mitjançant representant o es tracta d'una 
persona jurídica: Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent. 
 
c) Documents o mitjans que acrediten la solvència econòmica, financera i tècnica, justificatius de 
l’acompliment de les condicions mínimes requerides per accedir a l’adjudicació del contracte: 
 
c.1. Per acreditar la solvència econòmica i financera: document còpia de l’Impost de Societats o altre 

document acreditatiu acceptat per BARCELONA ACTIVA SAU SPM per a acreditar un volum global de 
negocis mínim equivalent al lot o suma de lots als quals es presenta en cadascuna de les dues darreres 
anualitats, sempre en funció de la data de creació o inici de les activitats. 

 En cas de tractar-se d’una empresa de nova creació o ha iniciat les seves activitats en els últims dos 
anys, podran acreditar la solvència econòmica i financera a través d’algun dels altres mitjans previstos a 
l’article 75 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, com per exemple la justificació de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior al volum global de 
negocis exigit.  

 
c.2. Per acreditar la solvència tècnica i/o professional:  

- Declaració que contingui la relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys amb 
indicació de les empreses i les quantitats facturades. 

 
La licitadora pot presentar-se constituint unions temporals d’empreses i acreditar la solvència de forma 
acumulativa.  

 
d) Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents. 
 
e) En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi estan subjectes: 
- Model 036 o 037 on consti l’alta en un epígraf d’IAE compatible amb l’objecte de la present licitació. 
- En cas de no estar exempta, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que correspongui amb l’objecte del 

contracte. 
 

f) Només per a empreses estrangeres: declaració signada per legal representant de submissió a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera 
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directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre a la licitadora. 
 
g) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresa: 
- Cadascun dels membres que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència 

conforme als apartats anteriors. 
- Acreditar la seva constitució en escriptura pública i aportar el CIF definitivament assignat. 
 
h) Aquelles empreses que comptin amb 50 o més treballadors/es: hauran d’acreditar que almenys el 2 per 
cent de la plantilla està composta per persones amb discapacitat o ha adoptat alguna de les mesures 
previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, mitjançant el qual es regula el compliment alternatiu amb 
caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.  
 
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, aquestes hauran d'estar legitimades per 
Notari/a o compulsades amb el seu original per BARCELONA ACTIVA SAU SPM.  
 
Excepció: La inscripció en un Registre de Licitadores de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya o d’altra 
Administració Pública eximeix de la presentació dels documents actualitzats que hi figurin en la certificació 
del Registre esmentat. A aquests efectes, la licitadora haurà d’aportar l’oportuna certificació del Registre, 
indicant, en tot cas, el número d’inscripció. En el supòsit que no siguin aportats per la licitadora, la 
incorporació d’aquest certificat al procediment pot fer-se d’ofici per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, la qual 
podrà sol·licitar directament al Registre de Licitadores la seva expedició per mitjans electrònics. 
 
La documentació que conté el Sobre núm. 1 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el 
contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica, a excepció de la relació relació 
de personal encarregat d’executar el contracte. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la 
licitació. 
 
 
2. Sobre núm. 2A: Acreditació dels criteris que depenen d’un judici de valor  
 
A l’exterior hi ha de figurar la menció "Sobre 2A. Proposició tècnica per al procediment relatiu al contracte 
que té per objecte un contracte de serveis per al disseny, creació i impartició de les accions formatives de 
determinades especialitats del catàleg formatiu del pla de xoc per aturats de molt llarga durada, LOT 
..................................................,  tramitat per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, presentada per ... amb 
CIF/NIF...”  i contindrà la proposició tècnica que inclogui els elements de judici i la documentació acreditativa 
de les referències tècniques i d’altra tipus per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base 
a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 10.2 (Criteris de valoració de les ofertes que depenen d’un 
judici de valor) del present Plec. 
 
La documentació que conté el Sobre 2A no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del 
Sobre 2B. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació. 
 
 
3.Sobre núm. 2B: Acreditació dels criteris avaluables de forma automàtica: 
 
A l’exterior hi ha de figurar la menció "Sobre 2B. Proposició econòmica per al procediment relatiu al 
contracte que té per objecte un contracte de serveis per al disseny, creació i impartició de les accions 
formatives de determinades especialitats del catàleg formatiu del pla de xoc per aturats de molt llarga 
durada, LOT .................................................. tramitat per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, presentada per 
... amb CIF/NIF...”  i contindrà els documents següents: 
 
a) La proposició, signada per la licitadora o persona que la representi, que s’ha d’ajustar al model següent: 
 
"........................ , domiciliat/ada al carrer/via ................., núm. ... de ............................., amb DNI/NIF ........., 
major d'edat, en nom propi, o en representació de la licitadora .........................., amb domicili al carrer/via 
..........................................., núm. ... de .............................., assabentat/ada de les condicions exigides per 
optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte els serveis per al disseny, creació i impartició de les 
accions formatives de determinades especialitats del catàleg formatiu del pla de xoc per aturats de molt 
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llarga durada, es compromet a realitzar el LOT ........................................................ amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques pel preu següent: 
 
NÚM. DE 
LOT 

ESPECIALITAT PREU/HORA DE FORMACIÓ 
(IVA EXCLÒS) 

PREU/HORA DE CESSIÓ D’ÚS 
D’AULA (IVA EXCLÒS) 

% D’IVA A 
APLICAR 

 
 
 

    

 
S’adjunta el detall en conceptes o partides com a annex que inclou també la indicació, com a partida 
independent, en el seu cas, de l’import de l’IVA que ha de ser repercutit. 
 
Igualment, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per 
contractar amb BARCELONA ACTIVA SAU SPM i no està incorreguda en cap prohibició de contractar 
legalment establerta. 
(Lloc, data i signatura)". 
 
b) Si s’escau, proposta de conferències o marter-class relacionats amb la formació dels cursos objecte del 
lot. 
 

Clàusula 8. Condicions especials d’execució 
 
En aquest contracte no s’estableixen condicions especials d’execució. 
 

Clàusula 9. Presentació de la documentació i de les proposicions 
 
9.1. El termini per a la presentació de la documentació exigida finalitzarà el dia indicat en l’anunci de 
licitació.  
 
9.2. Les proposicions s’hauran de presentar a BARCELONA ACTIVA SAU SPM, al carrer Llacuna, 162-164 
de Barcelona, de dilluns a divendres hàbils de 9.00 a 14.00 h. 
 
9.3. En cas que les ofertes es presentin en una oficina de Correus, aquestes han de ser enviades dins de 
termini en la modalitat de correu administratiu obert certificat amb enviament urgent, d’acord amb l’article 31 
del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, i les licitadores hauran de justificar que la data i l’hora 
d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades als anuncis i posar-ho 
en coneixement de BARCELONA ACTIVA mitjançant telefax al número 934019626 o correu electrònic a 
l’adreça juridic@barcelonactiva.cat, indicant el número d’expedient, que BARCELONA ACTIVA haurà de 
rebre dins del mateix termini. L’anunci per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la 
transmissió i recepció de les seves dades i del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica fidelment 
a la persona remitent i a la destinatària. Sense la concurrència d’ambdós requisits l’oferta no serà admesa si 
és rebuda per BARCELONA ACTIVA amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En qualsevol cas, 
transcorreguts els 10 dies esmentats sense que BARCELONA ACTIVA hagi rebut l’oferta, aquesta no serà 
admesa.  
 
9.4. La presentació de la proposició implica de forma automàtica l’acceptació incondicionada de la totalitat 
del contingut dels Plecs Reguladors. 
 

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes 
 
10.1. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica tenen una puntuació 
màxima de 50 punts i són per a cada un dels lots: 
 
10.1.1. El primer criteri avaluable de forma automàtica és l’oferta econòmica del preu hora de formació, amb 
un màxim de puntuació de 45 punts .  
 
L’oferta econòmica més barata obtindrà 45 punts, la resta seran ponderades de la manera següent: 
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- Punts és el nombre de punts totals adjudicats a la proposta. 
- Preu és el preu hora de formació de la proposta que s’està avaluant, IVA exclòs. 
- N és el nombre màxim de punts que es poden atorgar, en aquest cas 45. 
- Preu_Projecte_Més_Barat és el preu hora de formació de l’oferta més econòmica, IVA exclòs. 
- Preu_Tipus_Concurs és el preu hora de formació màxim, IVA exclòs, previst a la clàusula 2 

d’aquest plec. 
 
Les ofertes que igualin el pressupost màxim de licitació obtindran una puntuació de 0 punts. 
 
Podran ser considerades com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats totes les propostes que 
presentin una valoració econòmica inferior en un percentatge del 10 % a la mitjana aritmètica de les ofertes 
econòmiques presentades. En aquests casos, s’aplicarà l’article 152 del Text refós de la LCSP.  

10.1.2. El segon criteris avaluació de forma automàtica és és l’oferta econòmica del preu hora de la cessió 
d’ús d’aula, amb un màxim de puntuació de 5 punts .  

L’oferta econòmica més barata obtindrà 5 punts, la resta seran ponderades de la manera següent: 

( ) 
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- Punts és el nombre de punts totals adjudicats a la proposta. 
- Preu és el preu hora de la cessió d’ús d’aula de la proposta que s’està avaluant, IVA exclòs. 
- N és el nombre màxim de punts que es poden atorgar, en aquest cas 5. 
- Preu_Projecte_Més_Barat és el preu hora de la cessió d’ús d’aula de l’oferta més econòmica, IVA 

exclòs. 
- Preu_Tipus_Concurs és el preu hora de la cessió d’ús d’aula màxim, IVA exclòs, previst a la 

clàusula 2 d’aquest plec. 
 
La documentació justificativa d'aquests criteris av aluables de forma automàtica s'ha d'incloure 
necessàriament i única en el Sobre núm. 2B.  
 
 
10.2. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran de base 
per a la seva adjudicació tenen una puntuació màxima de 50 punts i seran ponderats de la manera següent: 
 
10.2.1. Per la relació de formació que presenta la licitadora relacionats amb l’especialitat, pel seu abast, per 

la capacitat de cobrir temàticament tot el què inclou l’especialitat, la capacitat innovadora i la 
seva capacitat d’adaptació a les noves necessitats del mercat, fins a 15 punts . Aquests es 
desglossen de la forma següent:  
− Per la relació de formació que pot realitzar l’adjudicatari, l’abast i la capacitat de cobrir 

temàticament tot el què inclou l’especialitat, fins a 10 punts. 
− Per la capacitat innovadora i la seva capacitat d’adaptació a les noves necessitats del 

mercat, fins a 5 punts. 
10.2.2. Pels continguts de cada activitat, per la seva qualitat i la seva capacitat d’adaptació al model 

formatiu de Barcelona Activa i al públic objectiu del Pla de Xoc, fins a 10 punts . 
10.2.3. Pel model pedagògic emprat en la formació, fins a 5 punts .  
10.2.4. Per la manera d’assegurar l’aprofitament per part de l’alumne de la formació impartida, fins a 5 

punts .  
10.2.5. Per l’experiència i currículum laboral de la/es persona/es que impartirà la formació en relació a 

l’especialitat (*), fins a 5 punts . 
10.2.6. Pels estudis, titulacions i currículum acadèmic de la/es persona/es que impartirà la formació en 

relació a l’especialitat (*), fins a 5 punts . 
10.2.7. Pel pla de contingències pel que fa a la disponibilitat dels formadors per a cobrir baixes, incidències i 

/o puntes de treball i l’adaptació a replanificacions del calendari per part de Barcelona Activa, 
fins a 5 punts .  

 
(*) La prestació objecte d’aquest contracte és de tipus intel·lectual, en què la qualitat de la seva execució 
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depèn de manera determinant de la valia professional de les persones encarregades d’executar-lo. És per 
tot això que, d’acord amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena) de 26 de 
març de 2015, en aquests criteris de valoració es tenen en compte la constitució de la persona o l’equip, així 
com l’experiència i el currículum dels seus membres. 
 
Per a la valoració d’aquests criteris les licitadores hauran de presentar una memòria tècnica acreditativa dels 
criteris esmentats per a la seva valoració, que contingui una explicació concisa i ordenada dels aspectes a 
valorar en funció dels criteris d’adjudicació esmentats, tenint en compte que com a mínim ha de contenir el 
següent: 
 

- Per al punt 10.2.1 la relació de formació serà una llista dels títols d’aquestes. 
- Per al punt 10.2.2, els continguts s’explicaran amb un màxim de 4 línies per contingut.  
- Per al punt 10.2.5. i 10.2.6. es presentaran els currículums del personal encarregat d’executar 

el contracte especificant l’experiència laboral i acadèmica, així com les titulacions i estudis. Ha 
de ser el més clar i concís possible, i mai un currículum superarà les dues pàgines.  

- La resta de punts a valorar no poden superar en cap cas les 350 paraules cada un, i han de 
respondre clarament al què es demana.  

 
D’aquesta memòria tècnica caldrà presentar un exemplar en format paper i un segon exemplar en format 
digital, el qual haurà de estar desat en format PDF NO EDITABLE, el qual podrà constar en qualsevol dels 
següents tipus de suport físic: dvd, cd-rom i/o memòria usb.  
 
La documentació justificativa d'aquests criteris av aluables mitjançant judicis de valor s'ha d'inclour e 
necessàriament i única en el Sobre núm. 2A.  
 
La Mesa podrà excloure totes les ofertes que no obt inguin un mínim de 25 punts en l’avaluació dels 
criteris vinculats a un judici de valor.  
 

Clàusula 11. Mesa de Contractació 
 
La Mesa de Contractació estarà constituïda per: 
President: Albert De Gregorio Prieto, gerent o persona en qui delegui. 
Vocals: Jordi Roca i Carles, Director de Formació, Montse Charle Torre, Directora de Recursos Econòmics, 
Esperanza Fombella Posada i Pilar Llorens i Argerich, responsables tècnics.  
Secretari: Angel Pascual Oliva, Director de Serveis Jurídics o persona en qui delegui, que haurà de ser 
llicenciat/da en dret. 
 
La Mesa es considerarà vàlidament constituïda quan estigui integrada per un mínim de quatre dels seus 
membres sempre que hi estiguin presents el/la President/a i el/la Secretari/a o persones en qui deleguin. 
 

Clàusula 12. Obertura de proposicions 
 
12.1. La Mesa de Contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització del 
termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la declaració responsable integrant del Sobre 
núm. 1 de les propostes presentades dins del termini de presentació de proposicions. Si s’observen defectes 
o omissions esmenables, atorgarà un termini màxim de tres (3) dies hàbils per a esmenar-los.  
 
12.2. Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà, en acte públic, a l'obertura del Sobre núm. 2A, 
excepte el de les proposicions rebutjades i excloses i tot seguit remetrà el contingut del sobre esmentat a 
la/les persona/es tècnica/es corresponent/s per a la valoració i ponderació dels criteris que no són 
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. Un cop rebut aquest informe, BARCELONA ACTIVA 
donarà a conèixer, en sessió pública, quina data i hora serà comunicada a les licitadores, el resultat de la 
valoració assignada als criteris de judici de valor i procedirà a l’obertura del Sobre núm. 2B. A continuació, 
formularà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta de classificació, per ordre decreixent, de les 
proposicions presentades i acceptades i d'adjudicació a la licitadora que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
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12.3. En qualsevol moment, la Mesa, actuant per delegació de l’òrgan de contractació, podrà excloure les 
proposicions que no s’ajustin a les bases explicitades en aquest plec, com les propostes que no superin el 
llindar mínim de puntuació exigit en aquest plec, les propostes que no estiguin signades, les propostes que 
continguin les ofertes avaluables amb criteris automàtics o informació que permeti la seva determinació en 
sobre diferent al 2B, les incompletes per manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar així com aquelles 
proposicions que no guardin concordança amb la documentació lliurada i admesa, modifiquin 
substancialment el model establert o comportin error manifest en l’import de la proposició o quan la licitadora 
reconegui error o inconsistència en la proposició que la facin inviable.   
 

Clàusula 13. Proposta d’adjudicació i resolució  
 
13.1. BARCELONA ACTIVA SAU SPM, mitjançant resolució motivada, adjudicarà o declararà desert el 
contracte en el termini màxim de 90 dies naturals a comptar des del dia següent al de l'obertura de les 
proposicions rebudes. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, les licitadores 
tenen dret a retirar la seva proposta. 
 
13.2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta de la Mesa de Contractació, excepte 
en els casos següents: 
- Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic. Resta 

exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament a la licitadora en favor del qual es realitzi la 
proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la següent proposició econòmicament 
més avantatjosa no afectada per la infracció, d’acord amb l’ordre de classificació de les proposicions 
presentades i acceptades. 

- 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 a 
la licitadora que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la seva 
oferta i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la vista 
de la justificació efectuada per la licitadora, dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de 
contractació acordarà l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa que s’estimi 
que pot ser complerta a satisfacció de BARCELONA ACTIVA SAU SPM i que no sigui considerada 
anormal o desproporcionada d’acord amb l’ordre de classificació de les proposicions presentades i 
acceptades. 
 

13.3. Prèviament a l'adjudicació, es requerirà a la licitadora que hagi presentat l'oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa del compliment de la/les declaració/ons 
responsable/s presentades en el Sobre núm. 1 de compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, documents acreditatius de la seva aptitud per contractar, la constitució de la garantia i els 
altres que siguin procedents. La documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a 
comptar del següent al de la recepció del requeriment. 
 
També, prèviament a l'adjudicació, es consultarà a l’aplicació informàtica municipal del Sistema Integrat de 
Recaptació (SIR) per a acreditar que la licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries i d’altra índole amb l’Ajuntament de Barcelona i s’obtindrà 
una còpia impresa de la consulta, que s’incorporarà a l’expedient. 
 
Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte 
dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de l'esmentada documentació. Si la licitadora no presenta 
la documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que 
retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a la següent licitadora segons l'ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes.  
 
13.4. En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per la 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. 
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Clàusula 14. Notificació, formalització i perfeccionament del 
contracte 
 
14.1. L'adjudicació del contracte serà notificada a les licitadores en el termini màxim dels 10 dies hàbils 
següents a què hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en el Perfil del Contractant 
(www.barcelonactiva.cat), junt amb l’Acta de la Mesa de Contractació.  
 
14.2. En la notificació adreçada a l’adjudicatària li serà comunicada l’obligació de formalitzar el contracte un 
cop transcorreguts els quinze dies hàbils previstos per a la interposició del recurs especial en matèria de 
contractació. 
 
14.3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document privat i podrà elevar-se a 
escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatària, que es farà càrrec, en aquest cas, de les despeses 
derivades del seu atorgament. Si per causes imputables a l'adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte 
dins del termini assenyalat s’entendrà que retira la seva oferta i BARCELONA ACTIVA SAU SPM sol·licitarà 
la documentació a la següent licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes i podrà 
reclamar, si escau, a l’adjudicatària retirada la indemnització que correspongui. 
 

Clàusula 15. Garantia  
 
L’adjudicatària del contracte està obligada a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 de 
l’import de licitació IVA exclòs, atès que es tracta d’un contracte a preus unitaris. 
 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM prescriu com a opció preferent per a constituir aquesta garantia la fórmula 
de retenció en el preu, si així ho la licitadora en la declaració responsable integrant del Sobre núm. 1 o bé 
ho posa de manifest en el moment que se li requereixi per aportar la documentació necessària per a 
l’adjudicació del contracte. En cas que s’acolli a aquesta modalitat, l’import de la garantia definitiva serà 
retingut, com a regla general, del primer o únic abonament del contracte i, de forma excepcional i si s’escau, 
dels successius abonaments, fins a complimentar l’import total de la garantia definitiva. 
 
Quan l’adjudicatària no s’aculli a la fórmula de retenció en el preu, haurà de constituir la garantia dins del 
termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment per aportar la 
documentació necessària per a l’adjudicació del contracte i ho haurà de fer en metàl·lic, en valors públics o 
privats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució a favor de 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM per apoderat/da de l’entitat avalant que tingui poder suficient per a obligar-
la plenament i amb vigència fins a que BARCELONA ACTIVA autoritzi la seva cancel·lació. 
 
Queda expressament exclosa la possibilitat de constituir la garantia definitiva a través de mitjans telemàtics. 
 

Clàusula 16. Abonaments a l’adjudicatària 
 
Els pagaments seran mensuals en funció de les prestacions executades i es faran efectius a 30 dies a 
comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de BARCELONA ACTIVA SAU SPM.  
 
Les factures hauran de portar obligatòriament la referència de contracte que serà indicada per BARCELONA 
ACTIVA en el moment oportú, i podran fer-se arribar via correu electrònic a l’adreça 
registre.factures@barcelonactiva.cat o via correu postal adreçat a: BARCELONA ACTIVA SAU SPM, 
Departament d’Economia i Finances, carrer Llacuna, 162-164, 1ª Planta, 08018 Barcelona. 
 
BARCELONA ACTIVA realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’han realitzat de forma parcial o 
total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest paràmetre, no contempla el pagament 
per avançat d’una part o de la totalitat del preu del contracte.  
 

Clàusula 17. Risc i ventura i revisió de preus  
 
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatària. 
L'adjudicatària no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte. 
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Clàusula 18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte 
 
BARCELONA  ACTIVA designarà una persona responsable del contracte entre el seu personal tècnic, les 
dades de la qual es comunicaran a l’adjudicatària en el moment de la designació. Aquesta figura 
desenvoluparà les funcions següents: 
- Supervisar l’execució del contracte adjudicat 
- Vetllar pel compliment de les obligacions assumides per l’adjudicatària 
- Adreçar a l’adjudicatària les ordres i instruccions oportunes per a assegurar la correcta realització 
- Portar la interlocució amb la coordinadora tècnica o responsable designada per l’adjudicatària 

 
La responsable del contracte serà la persona interlocutora amb la persona coordinadora tècnica o 
responsable que hagi designat l’empresa adjudicatària, que ha de pertànyer a la seva plantilla, 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, la responsable del contracte de BARCELONA ACTIVA determinarà les persones 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. 
 

Clàusula 19. Obligacions de l’adjudicatària 
  
L’adjudicatària quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus 
termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. A més de les obligacions establertes en la 
normativa vigent d’aplicació, estarà obligada a: 
 
a. Aportar els mitjans materials necessaris per a la correcta execució del contracte, dotant al seu personal 

dels béns mobles, material no inventariable, ordinadors, màquines de fotocòpies, telèfons o direccions 
de correu electrònic i altres de naturalesa anàloga, excepte allò especificat en el plec de prescripcions 
tècniques com a material a aportar per BARCELONA ACTIVA.  

b. Especificar, a sol·licitud de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, les persones concretes que executaran 
les prestacions així com comunicar qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i en aquest 
sentit, si s’escau, la contractista haurà d’acreditar el pagament de salaris i les quotes a la seguretat 
social de les persones destinades a l’execució del contracte, mitjançant la tramesa dels documents de 
cotització TC1 i TC2 del personal adscrit a l’execució.  

c. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; 
també ha de fer d'enllaç amb BARCELONA ACTIVA SAU SPM i la responsable del contracte. 

d. Guardar la màxima reserva i secret respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i 
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte dels quals hagi tingut coneixement així com 
respecte a la informació classificada com a confidencial, que serà qualsevol dada a la que accedeixi 
durant l’execució. L’adjudicatària es compromet a no divulgar aquesta informació confidencial així com a 
no publicar-la ni de qualsevol altre forma, bé directament, bé a través de terceres persones o empreses i 
a no posar-la a disposició de tercers sense previ consentiment per escrit de BARCELONA ACTIVA. De 
la mateixa manera, es compromet, una vegada extingit el contracte, a no conservar còpia alguna 
d’informació confidencial. L’adjudicatària informarà el seu personal, col·laboradors/es i, en el seu cas, 
subcontractistes de les obligacions establertes al contracte sobre confidencialitat i haurà de realitzar 
tantes advertències i haurà de subscriure tants documents com siguin necessaris amb el fi d’assegurar 
el compliment d’aquestes obligacions. Les obligacions de confidencialitat establertes tindran una durada 
indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació 
entre les parts. 

e. Respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin. Als efectes de la Llei esmentada, 
l’adjudicatària tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les 
instruccions de BARCELONA ACTIVA SAU SPM en matèria de mesures de seguretat. A aquests 
efectes, l’adjudicatària haurà de:  
- 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, adoptar les mesures de tipus tècnic i organitzatiu 
necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no 
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autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els 
riscos a què estiguin exposades. 

- Tractar les dades de caràcter personal, tant en fitxers automatitzats com en paper, únicament 
conforme a les instruccions que a l’efecte li trameti BARCELONA ACTIVA SAU SPM i de forma 
confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a 
finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el 
contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra 
causa legalment admesa o establerta en aquest plec. 

- Tornar a BARCELONA ACTIVA SAU SPM o eliminar, en tots el casos d’extinció contractual, les 
dades de caràcter personal i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte 
del tractament. 

- Implantar, en els sistemes informàtics que alberguen aquestes dades, les mesures de seguretat 
oportunes durant la vigència del contracte. 

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 BARCELONA ACTIVA, 
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. 
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. Presentar, per a la seva aprovació, a BARCELONA ACTIVA SAU SPM un programa amb planificació 

detallada de l'execució de cadascuna de les diverses fases i la seva quantia en què s’executarà el 
contracte. 

j. 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.  

k. 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. 
 

Clàusula 20. Modificació del contracte  
 
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir modificacions en els casos 
següents:  
- Ampliació o reducció dels serveis objecte del contracte per causes d’organització i normal funcionament 

de Barcelona Activa. 
- Ampliació del nombre d’hores de formació programades per l’increment del número d’usuaris/àries 

interessades en la formació. 
- Ampliació del nombre d’hores de cessió d’ús de les aules per l’increment d’hores de formació 

necessàries. 
- Modificacions del contracte en casos de situacions de retallada, contenció o modificació de la despesa 

per raons pressupostàries. 
Aquestes modificacions com a màxim podran afectar al percentatge del preu del contracte següent: 25%. 
 
Les modificacions no previstes en aquest plec només podran efectuar-se quan es justifiqui adequadament 
alguna de les circumstàncies establertes en l’article 107 del TRLCSP i no podran afectar les condicions 
essencials de licitació i adjudicació del contracte, d’acord amb les previsions de l’apartat tercer d’aquest 
article.  
 
El procediment de modificació serà el previst a l’article 108 del TRLCSP. La responsable del contracte haurà 
d’emetre informe justificatiu de la necessitat de modificació, valorant econòmicament la seva implicació i 
adjuntant el pressupost de la contractista. Finalment, la modificació s’haurà de formalitzar per escrit. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a la contractista, retribuïdes i no indemnitzables.   
 

Clàusula 21. Recepció i termini de garantia 
 
La constatació de la correcta execució de les prestacions s’acreditarà mitjançant acta de recepció que 
signaran representants d’ambdues parts si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM. Un cop efectuada la recepció de les prestacions, començarà a córrer, en 
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el seu cas, el termini de garantia que coincideix amb el termini d’execució del contracte i es podrà procedir a 
la liquidació del contracte si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir a l’adjudicatària. Es procedirà a 
la devolució de la garantia quan es produeixi la liquidació del contracte. 
 

Clàusula 22. Subcontractació i cessió 
 
22.1. L’adjudicatària no podrà, en cap cas, subcontractar amb tercers la realització total del contracte ni la 
realització parcial en percentatge superior al 25% del preu del contracte IVA exclòs, a excepció de la 
subcontractació a persones autònomes que llavors el percentatge màxim és del 60%. 
 
22.2. L’adjudicatària no podrà subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte sense 
autorització prèvia, expressa i per escrit de BARCELONA ACTIVA SAU SPM. Per a sol·licitar aquesta 
autorització: 
- La licitadora podrà indicar en la seva oferta la part del contracte que tingui previst subcontractar, 

assenyalant el percentatge que representi respecte de l’import total de la seva proposició (IVA exclòs), el 
nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, de 
les subcontractistes als quals s’encomani la seva realització i el compromís de pagar a les 
subontractista/es en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la recepció de la/les factura/es. 

- L’adjudicatària podrà comunicar per escrit a BARCELONA ACTIVA SAU SPM el/s subcontracte/s que 
pretengui celebrar assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud de 
la subcontractista. En cas de ser autoritzada la subcontractació, un cop signat/s els subcontractes, 
l’adjudicatària haurà d’aportar a BARCELONA ACTIVA SAU SPM una còpia dins dels 15 dies naturals 
següents a la seva subscripció. Aquest/s subcontracte/s haurà d’incloure obligatòriament el compromís 
de pagar a la/les subcontractista/es en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la recepció de 
la/les factura/es. 

 
22.3. Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del contracte a favor de tercera persona. 
 

Clàusula 23. Demora en les prestacions i penalitzacions 
 
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 BARCELONA ACTIVA SAU SPM. 
 
Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del 
termini màxim d’inici de l’activitat previst al plec de prescripcions tècniques o qualsevol altre termini fixat 
durant l’execució del contracte, BARCELONA ACTIVA podrà optar per la resolució del contracte o per la 
imposició de les següents penalitzacions, en relació al preu del contracte: 2,5% del preu total del contracte 
per cada incompliment 
 
Quan la contractista no obtingui un nivell de servei adequat, BARCELONA ACTIVA podrà optar per la 
resolució del contracte o per la imposició de les següents penalitzacions, en relació al preu del contracte: 
2,5% del preu total del contracte per cada activitat formativa que no obtingui una nota mínima 6,5 punts de 
satisfacció dels usuaris respecte l’activitat i el formador en les  enquestes del sistema Questback. 
 
Cada vegada que les penalitzacions, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, BARCELONA 
ACTIVA podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions. 
 
La 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 l’execució del contracte  
 
L’adjudicatària haurà de rescabalar BARCELONA ACTIVA SAU SPM 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. En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions 
assumides per l’adjudicatària, BARCELONA ACTIVA SAU SPM podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al 
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compliment del contracte, restant subjecte, en aquest cas, a les responsabilitats i sancions establertes en el 
Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Clàusula 25. Resolució del contracte  
 
25.1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al Plec de clàusules 
administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona, amb els efectes assenyalats. 
 
25.2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució: 
- La demora en l’inici de les prestacions. 
- 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. 
- 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 a ajustar-se a les indicacions 
de BARCELONA ACTIVA per tal d'ajustar el contracte a les seves necessitats, la no compareixença 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. 

 

Clàusula 26. Execució del contracte 
 
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 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM i dictarà les directrius oportunes per garantir el correcte desenvolupament 
del contracte. L’adjudicatària aportarà els seus mitjans tècnics, materials, organitzatius i humans per 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 27. Propietat intel·lectual, enregistrament de les accions 
formatives i drets d‘imatge 
 
Els drets d’explotació de la propietat intel·lectual del/s producte/s resultant/s fets a mida correspondran en 
exclusiva a BARCELONA ACTIVA SAU SPM i aquests drets s’entenen inclosos dintre del preu del 
contracte. BARCELONA ACTIVA SAU SPM podrà fer constar l’autoria del mateix, en cas de publicació i/o 
difusió. L’adjudicatària no podrà fer difusió de la totalitat o una part del producte resultant sense el 
consentiment exprés, previ i per escrit de BARCELONA ACTIVA SAU SPM. Els esmentats drets podran ser 
exercits per BARCELONA ACTIVA SAU SPM en tot el món, durant el termini de temps màxim previst per la 
normativa sobre propietat intel·lectual i industrial i per a qualsevol modalitat d’explotació, inclosa la seva 
explotació per mitjans electrònics, telemàtics, a distància, presencial o de qualsevol altre tipus.  
 
L’adjudicatària autoritza a BARCELONA ACTIVA per a l’enregistrament en vídeo i la captació de fotografies i 
imatges derivats/des de la prestació dels seus serveis, amb la finalitat d’allotjar-les als webs, blogs, canals 
de vídeo o a qualsevol altre suport on line titularitat de BARCELONA ACTIVA, per tal que els usuaris dels 
seus serveis puguin accedir al seu visionat i/o descàrrega així com per la seva utilització amb finalitats de 
difusió dels serveis oferts per BARCELONA ACTIVA. Amb aquesta finalitat i quan s’escaigui, l’adjudicatària 
haurà d’obtenir de les persones docents que imparteixin la formació, la seva autorització i cessió de drets 
per a l’enregistrament i utilització de les imatges per part de BARCELONA ACTIVA i haurà de lliurar còpia 
dels documents d’autorització a BARCELONA ACTIVA. 
 
La titularitat dels productes resultats correspondran en exclusiva a BARCELONA ACTIVA, que no farà en 
cap cas ús comercial dels mateixos. L’adjudicatària, amb autorització prèvia de BARCELONA ACTIVA, 
podrà linkar els productes resultants per tal que siguin accessibles des dels seus propis suports o mitjans 
on-line, els quals hauran de ser accessibles en els mateixos termes i condicions en què ho permetin els 
mitjans de BARCELONA ACTIVA i sense que en cap cas pugui exigir cap tipus de contraprestació 
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econòmica. En cas que alguna persona tingui cedits els drets d'imatge a tercers, té dret a la revisió prèvia 
de les imatges abans que siguin publicades, per tal que no entrin en conflicte amb aquella situació. 
 
L’adjudicatària serà l’única responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions que 
apareguin en qualsevol document que formi part del present contracte. En tot cas, s’estableix la total 
indemnitat de BARCELONA ACTIVA SAU SPM en relació a possibles reclamacions de tercers. 
L’adjudicatària respondrà davant BARCELONA ACTIVA SAU SPM de la totalitat dels danys i perjudicis 
causats, en cas d’incompliment d’aquestes obligacions. 
 

Clàusula 28. Lloc d’execució i desplaçament de personal 
 
La relació entre les parts té exclusivament caràcter mercantil, sense que existeixi vincle laboral de cap 
mena entre BARCELONA ACTIVA i el personal de la contractista que eventualment es desplaci al domicili 
d’aquella. El lloc d’execució d‘aquest contracte és en centres de treball de l’empresa contractista, excepte 
les tasques que, raonadament i justificada, sigui imprescindible la presència físcia del personal al servei de 
la contractista en dependències, edificis i instal.lacions de BARCELONA ACTIVA SAU SPM i es limitarà al 
temps estrictament necessari per tal de realitzar els treballs contractats o obtetnir la informació necessària 
per a la seva execució. En cap cas podran considerar-se aquests desplaçaments com un supòsit de cessió 
de personal als efectes del que disposa l’article 43 de l’Estatut dels Treballadors. 
El personal de la contractista que eventualment es desplaci a les dependències de BARCELONA ACTIVA 
se sotmetrà a les normes de seguretat de treball i de prevenció de riscos laborals establertes per aquesta 
per a les seves pròpies dependències. BARCELONA ACTIVA quedarà exonerada de qualsevol 
responsabilitat sobre el personal de l’adjudicatària en matèria de riscos laborals pel no compliment per part 
de tal personal de les normes de seguretat en el treball de BARCELONA ACTIVA. 
 

Clàusula 29. Qüestió de nul·litat i recurs especial  
 
29.1. Les persones interessades en el procediment podran interposar la qüestió de nul·litat en els supòsits 
previstos en l’article 37 del TRLCSP, en el temps i forma establerts per l’article 39 del mateix text legal. 
 
29.2. Les persones interessades en el procediment podran interposar recurs especial en matèria de 
contractació regulat en l’article 40 i següents del TRLCSP, contra els anuncis de licitació, els plecs 
reguladors d’aquesta licitació i els documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir 
la contractació; contra els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 
darrers decideixin directa o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el 
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; i contra els acords 
d’adjudicació.  
El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos legítims de les 
quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i en tot cas per 
les licitadores. Tota persona que es proposi interposar un recurs contra algun dels actes indicats al primer 
paràgraf, haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit en què especifiqui l’acte del procediment que 
serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant l’òrgan de contractació de BARCELONA 
ACTIVA, en el termini especificat a l’apartat següent per a la interposició del recurs. 
El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils, a comptar 
d’acord amb allò establert en l’article 44 del TRLCSP, en funció de quin sigui l’acte que es recorri. 
L’escrit d’interposició del recurs s’haurà de presentar al registre d’entrada de BARCELONA ACTIVA o al 
registre d’entrada del Tribunal Català de Recursos Contractuals, que és l’òrgan competent per a la seva 
resolució. A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els 
mitjans de prova de què es pretengui fer valdre la recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud d’adopció de 
mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 44 del TRLCSP. 
En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, aquesta s’haurà 
d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació que 
es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment que si no s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb 
els efectes previstos a l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, l’òrgan competent per a resoldre’l donarà trasllat 
del mateix a la resta d’interessades, conferint-les un termini de cinc dies hàbils per a formular al·legacions i 
resoldrà de forma simultània en el mateix termini sobre les mesures provisionals si s’haguessin sol·licitat en 
l’escrit d’interposició o si s’hagués produït l’acumulació prevista a l‘article 43.2 del TRLCSP. Rebudes les 
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al·legacions de les interessades o transcorregut el termini assenyalat per la seva formulació, i el de la prova 
en el seu cas, l’òrgan competent per a la seva resolució resoldrà el recurs en el termini dels cinc dies hàbils 
següents, notificant la resolució a totes les interessades.  
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a una altra licitadora, es concedirà a aquesta un 
termini de 10 dies hàbils per tal de que aporti la documentació assenyalada en la clàusula setena d’aquest 
plec.  
Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu conforme 
al disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

Clàusula 30. Consultes 
 
BARCELONA ACTIVA resoldrà totes les consultes mitjançant correu electrònic i no per telèfon. La data 
límit per a trametre consultes o dubtes és de cinc dies naturals abans de la fi del termini de 
presentació d’ofertes. Per a consultes de tipus administratiu i jurídic poden trametre correu electrònic 
juridic@barcelonactiva.cat indicant en l’assumpte el número d’expedient d’aquesta contractació. Per a 
consultes de tipus tècnic poden trametre correu electrònic de la responsable de Formació per a l’Ocupació 
esperanza.fombella@barcelonactiva.cat 
 
BARCELONA ACTIVA realitzarà una sessió informativa per a les persones o empreses interessades en el 
procediment de licitació. El lloc, la data i hora d’aquesta sessió serà publicada al Perfil del Contractant. 
 
 
    
 
Barcelona, 23 de desembre de 2015 
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ANNEX. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Qui sotasigna ..................................................................................., amb DNI/NIE núm. .............................., 
en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
................................................................, amb CIF núm. ................................., amb la següent adreça de 
correu electrònic (@) ........................................ i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de 
............................................... codi de contracte ................. (núm. expedient ........). 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
Opció A: Empreses/entitats inscrites en el Registre de Licitadores de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat 
 

 Què està inscrit/a en el Registre de Licitadores de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat o de qualsevol 
administració pública amb la que l’Ajuntament hagi establert conveni de col·laboració, que tota la 
documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada. 
 
Opció B: Empreses/entitats NO inscrites en el Registre de Licitadores de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat 
 

 Que l’entitat que representa té capacitat jurídica i d’obrar suficient i que la persona 
................................................... té capacitat suficient per representar l’empresa / entitat, d’acord amb: 

 L’escriptura d’apoderament / de constitució / de nomenament d’administrador/a atorgada en data 
.................. davant el Notari ................................................ amb el núm. de protocol .... 

  L’acta de l’assemblea / junta de data .................  
 
Comú per a ambdues opcions: 
 
Què l’activitat que desenvolupa la licitadora i que consta com a objecte social als seus estatuts o regles 
fundacionals és la següent .................................................. i la licitadora compleix tots els requisits i 
obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
Que no està incursa en prohibicions de contractar amb l’Administració i reuneix les condicions exigides per 
contractar amb el sector públic, d’acord amb els articles 54 a 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 que 
aprova el Text refós de la Llei Contactes del Sector Públic i què està al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no té cap deute 
amb l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Que l’empresari/a i/o els administradors de la persona jurídica no es troba/en afectats per cap dels supòsits 
previstos a la legislació vigent relatius al règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs o de personal al servei de les 
Administracions Públiques. 
 
Què no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i que hi figura 
inscrit/a en l’epígraf/s ..................................... 
 
Què SI / NO  es troba en un supòsit d’exempció de l’IAE legalment previst. 
 
Què dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Què dóna compliment a la normativa en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Què la licitadora que representa compleix amb les condicions mínimes de solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional establertes en el plec de clàusules administratives particulars per aquesta licitació i 
específicament: 
 

- Volum global de negocis de ................... euros en l’anualitat ..... i de .......................... euros en 
l’anualitat ...... 

 
- Mitjana de la plantilla de l’any ..... ..................... i de l’any .... ...................... 

 
- Relació i import dels principals serveis de formació en l’especialitat del lots o els lots que presenta 

oferta en els últims dos anys: ..................................................................... 
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Que el personal encarregat d’executar les prestacions disposa de l’experiència mínima prevista en el plec de 
prescripcions tècniques i garanteix que tota la formació es podrà fer en català. 
 
Que SI / NO disposa d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb cobertura fins a 
.......................... euros.  
 
Només per a licitadores de més de 50 treballadors: 

 Què el nombre global de persones treballadores de plantilla són......... i  el nombre particular de 
persones treballadores amb discapacitat .................... i el percentatge que representen aquests 
últims respecte la plantilla global és del ................... 
o 

 Què ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes següents: 
- ...................................... 
- .....................................  

o 
 Què la licitadora no està obligada a disposar d’un 2 per 100 de persones treballadores amb 

discapacitat o a adoptar les mesures alternatives corresponents ateses les característiques de 
l’empresa. 

 
Que SÍ / NO autoritzo a l’òrgan de contractació i a l’Ajuntament de Barcelona a obtenir directament dels 
òrgans administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el 
seu cas, a l’adjudicació del contracte (entre d’altres, a obtenir directament el certificat emès per la 
Tresoreria de la Seguretat Social, conforme l’empresa es troba al corrent en el compliment de les 
obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social i el de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), 
conforme l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, als efectes del que preveu 
el Reial decret legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, així com a fer les consultes que siguin necessàries per a garantir la vigència de les dades 
dels esmentats certificats durant la durada del contracte referenciat. 
 
Què en cas de resultar adjudicatària SI / NO constituirà la garantia mitjançant la fórmula de retenció en el 
preu. 
 
Què es compromet, en cas de subcontractació, a abonar el preu a l’empresa subcontractista en un termini 
màxim de 30 dies naturals a comptar des de la recepció de la factura. 
 
Què accepta la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu 
cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre’l. 
 
Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, 
els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o 
anormal del contracte és .................................... 
 
Que els documents i dades presentades en la proposta que considera de caràcter confidencial són els que a 
continuació es relacionen: 
................................................................................................................................................................. 
 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable a Barcelona, el dia ..... de ........... de ....... 
 
 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, li fem saber que les seves dades seran incorporades a un fitxer titularitat de Barcelona Activa SAU 
amb la  finalitat de gestionar el present expedient de licitació. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació 
o cancel·lació dirigint-se a Barcelona Activa SAU, l’adreça del qual és Carrer Llacuna 162 de Barcelona. 
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PLEC TÈCNIC PER A LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER AL DISSENY, CREACIÓ, IMPARTICIÓ I 
SEGUIMENT DE LES ACCIONS FORMATIVES DE DETERMINADES 
ESPECIALITATS DEL CATÀLEG FORMATIU DEL PLA DE XOC PER 
ATURATS DE MOLT LLARGA DURADA 
 
1. Antecedents 

 
L’ajuntament de Barcelona ha decidit dur a terme un Pla de Xoc per persones que portin dos anys o més en 
situació d’atur. L’objectiu general d’aquest Pla és  la orientació, capacitació i formació de persones 
aturades de molt llarga durada,  per tal de millorar la seva competitivitat al mercat laboral.  
 
La mesura persegueix que els beneficiaris del pla assoleixin els següents objectius específics: 
 

− Assolir un nivell de formació  especialitzada i/o professionalitzadora. 
− Millorar l’ocupabilitat present i futura d’aquest col·lectiu tot capacitant-lo per ocupacions amb 

demanda. 
− Sortir de la situació d’atur de llarga durada amb tot el que comporta. 

  
Amb dades d’agost de 2015, a la ciutat de Barcelona hi ha 24.920 persones (27% del total d’aturats) que 
són aturats de molt llarga durada (més de 2 anys a l'atur). El públic potencial d’aquest pla són doncs 
aquestes 24.920 persones. L’objectiu numèric que es planteja la mesura és impactar sobre 2.000 persones 
d’aquest col·lectiu (8% del públic potencial). 
 
La Direcció Operativa de Formació de Barcelona Activa, com a responsable de la gestió i disseny de 
l’activitat formativa que es duu a terme en els camps de l’ocupació, l’emprenedoria i l’empresa, coordinarà 
aquest Pla de Xoc amb estreta col·laboració amb la Direcció Operativa d’Ocupació.  
 
Aquest pla de xoc és complementari a tots els serveis que s’estan oferint des de Barcelona Activa per 
aquest col·lectiu. Es buscarà que el Pla de Xoc pugui treure rèdit d’aquesta complementarietat i del 
coneixement i experiència dels projectes i dispositius ja en marxa a Barcelona Activa.   
 
El Pla contempla que els participants duguin a terme un mínim de 200 hores de formació, distribuïda en 
formació professionalitzadora, formació especialitzadora i formació competencial. Cada participant rebrà 
l’assessorament d’un coach o orientador que el guiarà per definir un itinerari formatiu que s’adeqüi a la seva 
formació, la seva experiència i les seves expectatives laborals. Les especialitats formatives estan definides 
en el catàleg de formació del Pla.  
 

2. Objectius del projecte 
 
L’objecte de la licitació és dotar a Barcelona Activa dels serveis docents per al disseny, creació, impartició i 
seguiment de la formació de determinades especialitats o famílies professionals del catàleg del Pla de Xoc 
per Aturats de molt Llarga Durada. 
 

3. Descripció de l’encàrrec 
 

Aquest encàrrec implica: 
- El disseny de la formació i dels continguts formatius, que s’adeqüin al col·lectiu objecte del Pla, i de 

manera especial que s’adeqüin als perfils definits en el mateix. 
- La impartició i la gestió de la formació. Aquesta es pot donar en diferents metodologies i formats en 

funció de cada especialitat o família professional (sempre però haurà de ser presencial en com a mínim 
el 75% de tot el seu contingut).  

- El seguiment de l’evolució dels participants en la formació, i la coordinació amb el tècnic de formació de 
referència del curs, per la notificació d’aquest seguiment, incidències, etc.  

- La coordinació amb els gestor de formació de Barcelona Activa i adaptar-se a la programació i 
calendarització. L’adjudicatària haurà de començar l’’activitat formativa en un termini màxim de vint dies 



   
   

Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme 
Barcelona Activa SAU SPM 

 
    

           
   

 Pàgina 24 de 26   
                                                                                                                EXP 35/15 

 
 

 

des de la comunicació per part de Barcelona Activa de la necessitat de realitzar l’activitat, excepte que 
Barcelona Activa fixi un termini superior per causes de necessitat del servei.  

- La proposta proactiva de nous continguts d’acord amb l’evolució del mercat en aquella especialitat o 
família professional, ja sigui per iniciativa pròpia, o per recomanació dels responsables de formació de 
Barcelona Activa. 

 
Caldrà garantir un formador o equip de formadors suficient per atendre la demanda dels diferents cursos 
dins de cada especialitat o família professional. 
 
Les característiques que ha de tenir la formació a impartir són: 
- La màxima qualitat, que permeti l’alineament entre el perfil del participant, i les seves possibles sortides 

professionals, garantint que es dona un clar procés de professionalització d’aquella persona i que 
aquest procés li permet incrementar el seu grau d’ocupabilitat en aquell sector.  

- Que el procés de formació esdevingui una experiència satisfactòria per al participant que li permeti 
identificar els processos formatius com a instrumentals i claus per la seva millora professional.  

- Assegurar l’assumpció del/s concepte/s clau de la formació (mitjançant fórmules que facilitin la seva 
comprensió i assimilació: l’exemplificació, el lligam amb l’actualitat, la participació activa del 
participant...). 

- Adaptar la formació al nivell i les necessitats del grup. Cal aplicar un ritme coherent que permeti tocar 
tots els punts bàsics de la formació i realitzar les pràctiques sense presses però sense que sigui lent o 
perjudiqui el seguiment. 

- Explicar bé el sentit de la pràctica i fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, per tal que cada alumne 
pugui experimentar al seu propi ritme. 

- Resoldre dubtes vetllant per l’equilibri entre el cas concret i la seva aplicació a l’ús grupal. 
- Explicar bé els recursos complementaris que es poden utilitzar més enllà de l’aula. 
- Generar confiança entre els alumnes per tal que, acabada la formació, puguin moure’s i avançar sols. 
- Emmarcar sempre la formació en Barcelona Activa i els seus serveis i programes.  
 
L’adjudicatari presentarà, mensualment, indicadors d’activitat en la forma que BARCELONA ACTIVA 
determini, informes semestrals d’indicadors de l’activitat i a la finalització de la prestació presentarà una 
memòria - avaluació del desenvolupament global del seu treball i dels resultats qualitatius i quantitatius de 
l’execució del pla i de la satisfacció de les persones participants.  
 
Com a obligació contractual essencial, el personal que la contractista adscrigui a l’execució del contracte ha 
de tenir una experiència mínima de tres anys en formació en l’especialitat o especialitats que executi. A 
més, ha de garantir que tota la formació es pugui fer en català. És per això que abans de la formalització del 
contracte, la contractista haurà de presentar els documents que acreditin la titulació, la formació, els 
coneixements i l’experiència del personal encarregat d’executar les prestacions en la matèria directament 
relacionada amb l’objecte del contracte. 

 
 

4. Característiques del projecte  
 
Tots els participants del Pla de Xoc disposen d’un tècnic assessor (coach) que els orientarà en un itinerari 
formatiu personalitzat. Tots els usuaris hauran de fer un mínim de 200 hores de formació dins d’aquest 
itinerari, combinant diferents tipologies de formació (competencial, professionalitzadora, etc.).  
 
Les empreses que licitin en aquest procediment hauran de presentar una proposta que s’adeqüi amb 
l’acompliment dels objectius citats. La necessitat de formació dins del Pla de Xoc s’anirà coneixent a mesura 
que s’incorporin participants en aquest (el procés de captació de participants serà vigent fins a assolir 
l’objectiu dels 2.000 i com màxim fins a finals d’octubre de 2016). Per tant: 
 

- El licitador haurà d’adaptar-se a organitzar cursos segons les necessitats del pla. Quan es disposi 
de massa crítica suficient per organitzar un curs, l’equip tècnic del Pla ho comunicarà a 
l’adjudicatari. L’adjudicatari es compromet a iniciar l’acció formativa en un termini no major de 20 
dies naturals des de la comunicació i a l’execució completa de l’acció formativa o curs a partir de la 
data d’inici del mateix en un màxim de 60 dies naturals, excepte que Barcelona Activa fixi un termini 
superior per causes de necessitat del servei.  

- El volum de formació que l’adjudicatari haurà d’organitzar no es pot determinar amb antelació, ja 
que depèn dels participants del Pla, dels seus perfils i de les indicacions dels coach. Per tant, aquest 
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és un contracte de màxims, i Barcelona Activa no té obligació d’executar la totalitat d’hores 
establertes al contracte. Pot fins i tot donar-se que no s’executi cap hora de formació d’alguna 
determinada especialitat, sense dret a cap tipus d’indemnització. 

- L’adjudicatari ha de tenir capacitat per poder executar com a mínim 3 cursos simultanis d’una 
determinada especialitat o família professional. 

− Barcelona Activa podrà determinar els horaris els quals cal impartir la formació, per donar resposta 
adequada a les necessitats dels participants del Pla. En cas que la contractista no pugui adequar-se 
als horaris, aquesta farà una nova proposta per trobar l’encaix i que si no és acceptada per 
Barcelona Activa per raó de les necessitats del servei, Barcelona Activa es reserva el dret a 
contractar a un tercer per l’execució d’aquelles activitats. Si aquesta circumstància es reprodueix 
dues vegades o més, BARCELONA ACTIVA podrà procedir a la resolució del contracte. 

- L’adjudicatari s’haurà d’adaptar al model de gestió de la formació (sistema de qualitat de Barcelona 
Activa) que implica la generació de la següent documentació per cada curs (emprant els models i 
plantilles que facilitarà Barcelona Activa): 
 

� Fitxa d’identificació del curs. 
� Relació d’alumnes. 
� Resum programa formatiu. 
� Fitxa de l’expert o experts.  
� Controls d’assistència i informe final d’assistència. 
� Memòria final del curs. 
� Certificat d’aprofitament de la formació (sempre que s’hagi assistit a un mínim del 75% 

de la formació) 
 

- Caldrà que les incidència amb algun dels participants (abandonament, comportament irregular, etc.), 
sigui reportat a l’equip de Formació de Barcelona Activa.  

- L’adjudicatari haurà d’establir en cada curs, un sistema de prova d’avaluació per comprovar el grau 
d’aprofitament de la formació per part del participant.  

- L’empresa adjudicatària emetrà un certificat d’aprofitament de la formació per cada participant del 
Pla, sempre que aquest hagi superat la prova d’avaluació i hagi assistit a un mínim de 75% de la 
formació. 
 

 
L’equip tècnic de Formació de Barcelona Activa supervisarà el contingut de la formació i realitzarà visites als 
centres per garantir la qualitat de les aules i els espais de formació. Serà obligació de l’adjudicatari facilitar 
l’accés i tota la informació necessària per aquest seguiment als tècnics de Barcelona Activa. 
 
Cal preveure que els formadors han de responsabilitzar-se de tasques que són pròpies del servei que 
s’ofereix, com la recollida de documentació dels alumnes, entrega del material formatiu, entrega i recollida 
de les enquestes de satisfacció dels usuaris si s’escau, etc. 
 
L’adjudicatari ha de dotar-se d’un interlocutor únic per gestionar el servei, que garanteixi la qualitat del 
mateix i que serveixi de referència entre l’empresa adjudicatària i Barcelona Activa. 

 
 

5. Nivell de qualitat del servei 
 
Per assegurar un nivell qualitatiu adequat, Barcelona Activa estableix que el nivell mínim de satisfacció dels 
usuaris respecte l’activitat i el formador, mesurats en base a les enquestes del sistema Questback que té 
establerta l’empresa, és de 6,5 punts, Barcelona Activa pot imposar les penalitats establertes en el plec de 
clàusules administratives i resoldre anticipadament el contracte sense dret a indemnització pel contractista.  
 
 

6. Lloc d’execució i material adscrit a l’execució del contracte 
 
El lloc d’execució d’aquest contracte serà majoritàriament en les aules que disposi l’adjudicatari (que han de 
ser sempre a la ciutat de Barcelona), tot i que en algunes ocasions es pugui realitzar en espais de 
Barcelona Activa o d’altres institucions o entitats amb les quals Barcelona Activa hi té algun acord. Cal 
doncs que el licitador prevegi que la formació es pot realitzar en els seus espais, o en diferents espais dins 
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de la ciutat de Barcelona i que els espais de Barcelona Activa poden patir modificacions al llarg del 
contracte. 
 
L’adjudicatari ha de posar a disposició del contracte, sense cap cost addicional, tot allò necessari per al 
correcte desenvolupament de la formació: 
 

- Aules equipades (amb ordinadors o equipament especialitzat, si s’escau per aquelles activitats que 
així ho requereixin,) per als alumnes i per al formador, pantalla i/o projector; I tot el necessari per a 
la impartició de l’activitat lectiva.  

 
- La provisió de la resta de material necessari (fungible, didàctic, materials de protecció, vestuari, etc.) 

per a la realització de les tasques pròpies de l’encàrrec, en cada acció formativa. 
 
L’equip tècnic de Barcelona Activa i les sessions informatives als participants del Pla de Xoc, com les 
sessions de coach es realitzaran a Ca n’Andalet, al Passatge Andalet 11, 08032 de Barcelona, tot i que per 
necessitats del Pla, aquest emplaçament pot canviar.  
 
 
 
 
Barcelona, 23 de desembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 


