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PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS 

 
CONTRACTE DE SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC AL MUSEU PICASSO DE 
BARCELONA  

 
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

 
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT 

 
 
Codi 
Exp. 

 
E0270/2015 

Descripció 
 contracte 

Serveis d’atenció al públic al Museu Picasso de 
Barcelona 

 
Import 
pressupost 

3.225.914,25 € 
 

Tipificació 
contracte 

SERVEIS Codi 
CPV  

 

 
Òrgan de 
contractació 
 

PATRONAT 

 
Òrgan destinatari Departament de Gestió de Públics 

 
Clàusula 1. Objecte i llei del contracte 
 
El present contracte de serveis té per objecte la prestació dels serveis d’atenció al 
públic al Museu Picasso de Barcelona, gestionat per la Fundació Museu Picasso de 
Barcelona, tal com es defineixen al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és el Plec de 
Clàusules Contractuals i el Plec de Prescripcions Tècniques.  
 
Aquest contracte té naturalesa privada i queda subjecte al dret privat. Es regirà per 
aquest Plec, pel Plec de Prescripcions Tècniques, pel contracte i documentació 
annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable. Tenint en 
compte les seves característiques i l’informe justificatiu que obra a l’expedient li serà 
d’aplicació el Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona de 20 de novembre de 
2013 sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals en els 
següents termes: 
 
- Totes les baixes, substitucions i noves contractacions, fins a arribar al 5% sobre el 

total de la plantilla que executi el contracte (i de les hores totals de treball anuals), 
s’han de realitzar mitjançant la contractació de persones amb dificultats particulars 
d’inserció al mercat laboral que reuneixin els perfils especificats a la clàusula 19.1 
d’aquest Plec. 

 
La Fundació Museu Picasso de Barcelona (en endavant, la Fundació) se sotmet a les 
disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP) 
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relatives a la contractació no harmonitzada que com a poder adjudicador que no té 
caràcter d’Administració Pública li son aplicables, així com les seves Instruccions 
Internes de Contractació (en endavant, IIC) aprovades pel seu Patronat de data 16 de 
desembre de 2013 i que estan a disposició dels licitadors al Perfil del Contractant de 
l’entitat a la següent pàgina web: http://www.museupicasso.bcn.cat/, consultable també a 
través de www.bcn.cat.  
 
A part de la normativa esmentada, són també d’aplicació a aquest contracte:  
 
 Normativa general sobre prevenció de riscos laborals, en concret la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. 

 La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i els reglaments que la desenvolupen.   

 Altres disposicions complementàries vigents de dret privat que siguin 
d’aplicació.  

 
 

Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del 
contracte 
 
1. El pressupost total de licitació, que determina la competència de l’òrgan de 
contractació, és de 3.225.914,25 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
2.666.044,84 euros, pressupost net i 559.869,41 euros en concepte d'Impost sobre el 
Valor Afegit al tipus vigent del 21 %. 
 
La quantia d'aquest contracte es determina en funció de preus unitaris. 
 
El sistema de determinació del preu és l’aplicació del preu unitari (per hora i posició) 
ofert per l’adjudicatari d’acord amb la clàusula 7 del present Plec al número d’hores 
efectives de prestació del servei. 
 
El preu unitari màxim (per hora i posició) estimat en el càlcul del pressupost total de 
licitació IVA inclòs és de 15,50 euros i el número total d’hores estimades per al càlcul 
de l’esmentat pressupost és de 208.123,50 hores, d’acord amb el següent 
desglossament: 
 

 
2016 2017 2018 Total 

Serveis Fixos 83.929,25 90.634,25 6.758,50 181.322,00 

Serveis Variables 10.672,25 13.337,25 1.792,00 25.801,50 

Reforç 460,00 500,00 40,00 1.000,00 

TOTAL Hores 95.061,50 104.471,50 8.590,50 208.123,50 
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Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 
contracte i el preu unitari ofert pel licitador porta implícit qualssevol conceptes 
inherents a la prestació del servei i totes les despeses relatives al personal (salaris 
i seguretat social, vacances, pagues extraordinàries, substitucions per baixa o 
malaltia, uniforme de treball, sistema de ràdio-transmissió, assegurances 
d’accidents individuals, etc.), així com tots els tributs (IVA exclòs) que ocasioni el 
servei, la resta d’assegurances, llicències, autoritzacions, les despeses derivades 
de l’aplicació de les disposicions legals sobre prevenció de riscos laborals i 
qualssevol altres despeses generals.  
 
El pressupost del contracte anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es partida/es 
següent/s:  
 
 

Any C. Econ. C.Prog. C. Org. Import net % 
IVA 

Import IVA Import total 

2016 22770 33309 0100 1.217.729,96 21 255.723,29 1.473.453,25 
2017 22770 33309 0100 1.338.271,28 21 281.036,97 1.619.308,25 
2018 22770 33309 0100 110.043,60 21 23.109,15 133.152,75 
    2.666.044,84  559.869,41 3.225.914,25 

 
Import total 3.225.914,25 

 
El pressupost de l’exercici de l’any 2016 s’ha calculat considerant l’inici de les 
prestacions el dia 01 de febrer de 2016. Per tant, en cas que la formalització del 
contracte sigui posterior es reajustaran aquestes anualitats en funció de la data 
efectiva d’inici de les prestacions. 
 
La Fundació no resta obligada 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. 
 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin 
els respectius Pressupostos de la Fundació. 
 
2. El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment 
d’adjudicació i la publicitat és de 5.465.391,92 euros, sense incloure l'Impost sobre 
el Valor Afegit. 
 

Any VE prestació VE eventuals 
pròrrogues 

VE altres 
conceptes 
 

VE modificacions 
amb increment 
del cost econòmic 

SUMA 

2016 1.217.729,96    1.217.729,96 
2017 1.338.271,28    1.338.271,28 
2018 110.043,60 1.217.729,96   1.327.773,56 
2019  1.338.271,28   1.338.271,28 
2020  110.043,60   110.043,60 
TOTAL 2.666.044,84 2.666.044,84  133.302,24 5.465.391,92 
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Clàusula 3. Termini d'execució 
 
La durada de les prestacions serà pel període de dos anys a comptar a partir del 
dia 01 de febrer del 2016 o des del dia següent al de la signatura del contracte, si 
fos posterior.  
 
La vigència del present contracte podrà prorrogar-se, per mutu acord de les parts, 
manifestat expressament, fins a un màxim de dos (2) anys més. El contractista 
haurà de prestar la seva conformitat, de forma expressa, a la proposta de pròrroga 
formulada pel servei tècnic corresponent, un mes abans de la finalització del 
termini de vigència inicial del contracte o de la/les seva/es pròrroga/gues.    
 
 

Clàusula 4. Expedient de contractació i procediment 
d'adjudicació 
 
1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 
 
2. El present contracte s'adjudicarà per procediment obert. 
 
 

Clàusula 5. Publicitat de la licitació 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil de contractant  
(www.museupicasso.bcn.cat) amb una antelació mínima de 15 dies naturals a 
l'assenyalat com a últim per a la recepció de les proposicions.  
 
 

Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència 
dels licitadors. 
 
1. Estan capacitades per contractar amb aquesta Fundació les persones físiques o 
jurídiques, amb condició d'empresari, 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. L'activitat de les 
esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, 
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar 
d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. 
Així mateix, els empresaris 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. 
 
2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi 
temporalment a aquest efecte. 
 
Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la solvència exigida en 
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. 
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3. Els licitadors hauran d’acreditar estar en possessió de la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional següent: 
 
-   Tenir un volum de negoci, en cadascun dels 5 últims anys, en l’àmbit dels 

serveis d’atenció al públic corresponents a l’objecte del present contracte i en 
museus o centres culturals, no inferior a 600.000 euros per anualitat.  
 

-   Tenir una mitjana anual de personal, en cadascun dels 5 últims anys, superior a 
50 treballadors per anualitat. 

 
Tanmateix, la solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la 
classificació en el grup, subgrup i categoria que s’indica a continuació: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
M 5 5* 

 
*D’acord amb la Disposició Transitòria 3ª del Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, 
pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, seran admeses les classificacions 
atorgades abans de la seva entrada en vigor en el grup M, subgrup 5 i categoria D.  
 
4. Aquells licitadors 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, segons estableix l’article 42.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. Alternativament l’empresa 
licitadora podrà acreditar el seu compliment a través de les mesures alternatives 
previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers 
Socials o norma que el substitueixi. 
 
5. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present 
licitació les 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 empreses licitadores.  
 
 

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els 
licitadors 
 
La documentació es presentarà en tres sobres tancats, designats respectivament 
amb els números 1, 2A i 2B. El sobre número 1 ha de contenir la documentació 
administrativa, el sobre número 2A ha de contenir la documentació que haurà de 
ser valorada segons criteris de judici de valor, i el sobre número 2B ha de contenir 
la documentació que haurà de ser valorada segons criteris avaluables de forma 
automàtica. 
 
Aquests sobres han d’estar signats pel licitador o persona que el representi, i en el 
seu interior s’incorporarà una relació, en full independent, en la que es facin 
constar els documents inclosos ordenats numèricament. Els licitadors podran 
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indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, 
en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica. La Fundació 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 la Fundació, d'acord amb la 
legislació o normativa vigent en cada cas. La Fundació 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, l’interessat podrà adreçar-se per escrit a la Fundació Museu 
Picasso de Barcelona (Montcada 15, 08003 Barcelona), indicant clarament en 
l'assumpte “Exercici de Drets LOPD”. 
 
La documentació que contenen els sobres núm. 1 i 2A no pot incloure cap 
informació que permeti conèixer el contingut del sobre núm. 2B, relatiu a la 
proposició econòmica i documentació tècnica de criteris avaluables de 
forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió 
de la licitació. 
 
1. Sobre núm. 1.  
 
A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Documentació administrativa per 
al procediment d’adjudicació del contracte (Exp. Núm. E0270/2015) que té per 
objecte la prestació dels serveis d’atenció al públic al Museu Picasso de Barcelona, 
presentada per ... amb NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ......, 
telèfon ........, fax ...... e-mail.....".  
 
El sobre ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen, amb l’excepció 
següent: 
 
• La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de 

l'Estat o de la Generalitat de Catalunya, eximeix de la presentació dels 
documents actualitzats que hi figurin assenyalats amb les lletres a), b.1, c.2, d), 
e) i f), sense perjudici de la presentació per part de l’empresari de la declaració 
esmentada a l’apartat g). 

 
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari: 
 

a.1. Per a les persones físiques (empresaris 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 NIF. 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'empresa, 
inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent. 
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a.3. Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, 
certificació acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d'empresaris 
autoritzats per contractar establertes pels Estats membres, o presentació dels 
certificats comunitaris de classificació. 
 
a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe 
expedit per la Missió Diplomàtica Permanent o oficina consular d’Espanya del 
lloc del domicili de l’empresa. 
 
A més, s'hi haurà d'acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria general del Comerç exterior del 
Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat signatari de l’acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç, sempre que el 
contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari, l’informe 
de reciprocitat lliurat per l’esmentada missió diplomàtica. 
 

b) Documents que acrediten l’apoderament, si l'empresari actua mitjançant 
representant o es tracta d'una persona jurídica: 
 

b.1. Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic 
corresponent i validat per la Secretaria de la Fundació o bé, en el seu cas, per 
un tècnic de la Fundació. 
 
b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 

c) Documents o mitjans que acrediten la solvència econòmica i financera i tècnica 
o professional exigida a la clàusula 6 d’aquest Plec o, alternativament, documents 
que acrediten la classificació exigida a l’esmentada clàusula:  
 

c.1. Per a acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional: 
 

- Declaració sobre el volum de negoci en l’àmbit dels serveis d’atenció al 
públic corresponents a l’objecte del present contracte, i en museus o 
centres culturals, en cadascun dels cinc últims anys. 
 

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en l’àmbit dels serveis 
d’atenció al públic corresponents a l’objecte del present contracte, i en 
museus o centres culturals, en els cinc últims anys, per a cadascun 
d’elles, que inclogui imports, dates i destinatari públic o privat dels 
mateixos.  

 
Els serveis o treballs efectuats s'acrediten mitjançant certificats expedits 
o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del 
sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l'empresari; si s'escau, aquests certificats han de ser 
comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 
competent. 
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- Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i la importància del 
seu personal directiu durant els últims cinc anys, acompanyada de la 
documentació justificativa corresponent. 

 
c.2. Per a acreditar la classificació: 

 
- Documents que acrediten la classificació en el grup, subgrup i categoria 

assenyalats a la clàusula 6 d’aquest Plec. 
 
d) Declaració responsable, segons model que s’incorpora com Annex I al present 
Plec, signada pel legal representant, de què el licitador no es troba incorregut en 
cap prohibició per contractar amb les entitats previstes a l’article 3 del TRLCSP. 
Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet d’estar al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per 
les disposicions vigents. També haurà de contenir la manifestació de què dóna 
compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
 
e) En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta 
d’activitats que hi estan subjectes: 
 

1.Alternativament, un d’aquests documents: 
 
- o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que 

figura al Cens corresponent, amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar-se a 
l’objecte del contracte; 

- o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del 
Cens; 

- o el document de declaració en el Cens corresponent. 
 
2. A més, només per a les persones jurídiques: 
- Una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d’exempció legalment 

previst d’acord amb el model que s’adjunta com Annex II o, si no estan 
exempts, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que correspongui amb l’objecte 
del contracte; 

- i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de 
l’impost. 

 
f) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori 
espanyol: declaració signada pel legal representant, de 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 al licitador. 
Aquesta declaració s’haurà d’incloure, juntament amb les dels apartats d), g) i i) 
d’aquesta clàusula, en un únic document segons el model que s’incorpora com 
Annex I al present Plec. 
 
g) Si escau, declaració responsable del representant legal de l'empresari conforme 
les circumstàncies reflectides en el certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades o, en el seu cas, en un certificat comunitari de 
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classificació, no han experimentat cap variació. Aquesta declaració s’haurà 
d’incloure, juntament amb les dels apartats d), f) i i) d’aquesta clàusula, en un únic 
document segons el model que s’incorpora com Annex I al present Plec.  
 
h) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: 
 

h.1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva 
capacitat d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors, amb acompliment, 
si escau, del que disposa la clàusula anterior. 
 
h.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un 
representant o apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i 
complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva  extinció, així com 
la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la 
participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en 
Unió temporal, cas de resultar adjudicataris. Per a donar compliment a aquest 
apartat s’haurà de presentar un document segons el model que s’incorpora com 
Annex III al present Plec. 
 
h.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració 
competent. Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar 
la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat. 
 

i) Si l’empresa està obligada a disposar d’un 2 per 100 de treballadors amb 
discapacitat o a adoptar les mesures alternatives corresponents, certificat on hi 
consti el nombre global de treballadors de la plantilla i el nombre particular de 
treballadors amb discapacitat; o bé, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i 
una declaració responsable, signada pel legal representant, amb indicació de les 
mesures concretes aplicades si ha optat pel compliment de les mesures 
alternatives legalment previstes. Aquesta declaració s’haurà d’incloure, juntament 
amb les dels apartats d), f) i g) d’aquesta clàusula, en un únic document segons el 
model que s’incorpora com Annex I al present Plec. 
 
Si l’empresa no està obligada a disposar d’un 2 per 100 de treballadors amb 
discapacitat o a adoptar les mesures alternatives corresponents, declaració 
responsable, signada pel legal representant, en el sentit de què no es troba 
subjecte a dita obligació ateses les característiques de l’empresa. 
 
j) Els licitadors podran, d’acord amb el que s’estableix a l’article 146.d) del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, identificar, en el seu cas, una 
adreça de correu electrònic com a mitjà preferent per tal de que se li practiquin les 
notificacions relatives a aquest procediment, segons el model Annex núm. IV del 
present Plec.  
 
Aquest sistema de notificació, a través del correu electrònic, haurà de permetre 
acreditar la data i hora en la que es posi a disposició del licitador l’acte que ha de 
ser notificat, així com l’accés al seu contingut. 
 
En cas de que el licitador no opti per aquest mitjà, haurà de facilitar un número de 
fax en el qual se li puguin practicar totes les notificacions derivades d’aquest 
procediment, segons el model Annex núm. V del present Plec. 
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Si els documents demanats en aquest sobre núm. 1 es presenten mitjançant 
fotocòpies hauran d’estar legitimades per notari o compulsades amb el seu original 
per l’òrgan de contractació o per un tècnic d’aquesta Fundació.  
 
2. Sobres núm. 2A i 2B:  

 
Important: La informació que correspon a cada un dels sobres 2A i 2B respon 
a criteris d’adjudicació diferents fixats a la clàusula 9 d’aquest plec, els quals 
resulten avaluables de forma separada amb l’objectiu d’evitar el coneixement 
per part de la Mesa de contractació de la documentació relativa als criteris 
quantificables de forma automàtica, abans que s’hagi efectuat la valoració de 
la documentació relativa als criteris que depenen de judici de valor. Per 
aquest motiu, la incorporació en el sobre 2A, d’informació que correspon al 
sobre 2B, implicarà, en tot cas, l’exclusió del licitador que hagi comès 
aquesta infracció. Tanmateix, cas que consti en el sobre 2B informació 
relativa als criteris dependents de judici de valor, aquesta no serà objecte de 
puntuació, atès que la valoració ja restarà efectuada per la Mesa en el 
moment de l’obertura del sobre, sense perjudici que sí serà valorada la seva 
proposta quantificable de forma automàtica. 

 
Sobre núm. 2A: a l'exterior ha de figurar la menció:  
 
"Sobre núm. 2A. Proposició per al procediment relatiu al contracte de serveis 
que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció al públic al Museu Picasso 
de Barcelona, expedient núm. E0270/2015, tramitat per la Fundació Museu 
Picasso de Barcelona, presentada per ... amb CIF/NIF ...... Documentació 
acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris 
d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor.” 
  
Aquest sobre ha de contenir tota la documentació acreditativa de les 
referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables 
en base a judicis de valor, assenyalats en l’apartat 2 de la clàusula 9 (“Criteris 
de valoració de les ofertes”) del present plec. 
 
La proposta tècnica haurà de presentar-se en el mateix ordre que els criteris de 
valoració de la clàusula 9.2 i no podrà superar 50 fulls, exclosos els seus 
annexos. 

 
Sobre núm.2B: a l'exterior ha de figurar la menció:  
 
"Sobre núm. 2B. Proposició econòmica per al procediment relatiu al contracte 
que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció al públic al Museu Picasso 
de Barcelona, expedient núm. E0270/2015, tramitat per la Fundació Museu 
Picasso de Barcelona, presentada per ... amb CIF/NIF ... Proposició econòmica 
/documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels 
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica".  

 
Aquest sobre ha de contenir la següent documentació acreditativa de les 
referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables 
de forma automàtica:  
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a)  L’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi.  

 
L’oferta econòmica haurà de contenir: 

 
o Un preu total, adequat a un total de 208.123,50 hores, estimades per la 

Fundació Museu Picasso de Barcelona per al càlcul del pressupost total 
de licitació recollit a la clàusula 2 del Plec de Clàusules Contractuals, 
preu total que no podrà ser superior al pressupost total de licitació 
(3.225.914,25 euros). Aquest preu total s’oferirà exclusivament de cara 
a que l’esmentada Fundació pugui valorar les ofertes econòmiques 
presentades per les empreses licitadores d’acord amb la clàusula 9 del 
Plec de Clàusules Contractuals, sense que la Fundació estigui obligada 
a abonar la citada quantitat. 
 
Als efectes de determinar si les ofertes presentades superen o no el 
pressupost total de licitació i per a la valoració econòmica prevista en la 
clàusula 9, apartat 1.1, es tindrà en compte el preu total ofert per cada 
licitador IVA inclòs. No obstant això, cas que algun o alguns dels 
licitadors estigui legalment habilitat per a la prestació del servei sense 
que li sigui d’aplicació l’IVA o aquest sigui de tipus inferior, la valoració 
econòmica prevista en la clàusula 9, apartat 1.1., s’efectuarà tenint en 
compte la base del pressupost i la base de les ofertes, és a dir, IVA 
exclòs. 
 

o Un preu per hora i posició, que s’aplicarà durant la vigència del 
contracte al  número d’hores efectives de prestació del servei i que no 
podrà superar el preu màxim de 12,81 euros per hora i posició (IVA 
exclòs). 

 
La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model següent:  

 
"El Sr./la Sra .... , domiciliat/ada a ... carrer ... núm . .. , , amb DNI/NIF núm . 
... , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ... amb 
domicili a ... carrer ... núm...., assabentat/ada de les condicions exigides per 
optar a l'adjudicació del contracte que té per objecte la prestació dels serveis 
d’atenció al públic al Museu Picasso de Barcelona, expedient núm. 
E0270/2015, es compromet a realitzar-lo amb subjecció al Plec de Clàusules 
Contractuals i al Plec de Prescripcions Tècniques, per les condicions 
econòmiques següents: 

 
 

 Preu total sense IVA .... euros 
Tipus IVA (...... %) Import IVA .... euros 

 Preu total (IVA inclòs)  .... euros 
 

Aquest preu total s’adequa a un total de 208.123,50 hores, estimades per la 
Fundació Museu Picasso de Barcelona per al càlcul del pressupost total de 
licitació recollit a la clàusula 2 del Plec de Clàusules Contractuals, i s’oferta 
exclusivament de cara a que l’esmentada Fundació pugui valorar les ofertes 
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econòmiques presentades per les empreses licitadores d’acord amb les 
clàusules 7 i 9 del Plec de Clàusules Contractuals. Per tant, durant la vigència 
del contracte s’aplicarà el següent preu per hora i posició al número d’hores 
efectives de prestació del servei:.......... € per hora i posició més ............€  d’IVA. 

 
La proposició econòmica ha d’anar acompanyada de la declaració signada 
pel representant legal de que “el preu ofert respecta i compleix totes i 
cadascuna de les condicions del personal adscrit a l’execució del contracte, 
d’acord amb el Conveni de ....... (esmentar-ne les referències legals) i que 
les retribucions salarials als treballadors estaran subjectes com a mínim al 
que marqui el conveni d’aplicació”. 

 
Si no es tracta d’un conveni publicat i consultable mitjançant la referència 
proporcionada, caldrà aportar-ne una còpia. 
 
La proposició econòmica també ha de recollir el següent: “Igualment 
declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les 
condicions exigides per a contractar amb el sector públic i no està 
incorregut en cap prohibició de contractar legalment establerta. (Lloc, data 
i signatura)".  

 
b) La proposició econòmica també haurà de contenir l’oferta relativa als 

apartats 1.2 i 1.3 de la clàusula 9 d’aquest Plec, segons el quadre model 
següent: 
 

Model presentació ofertes valorables mitjançant criteris automàtics,  
excepte oferta econòmica: 

Apartat de la clàusula 9 del Plec de Clàusules 
Contractuals Oferta 

1.2 

Presència d’un Coordinador/a a les 
dependències del Museu Picasso sense 
cost addicional per a la Fundació ........  hores setmanals 

1.3 
Hores de serveis de reforç gratuïtes per 
a la Fundació ...........  hores anuals 

 
 

Clàusula 8. Presentació de la documentació i de les 
proposicions 
 
1. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals, a 
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de 
contractant (www.museupicasso.bcn.cat). 
 
2. Les proposicions es podran presentar a l’oficina del Registre General de 
l’Ajuntament de Barcelona situada a la Plaça Sant Miquel núm.4. També podran 
presentar-se a qualsevol altra oficina de l’esmentat Registre. 
 
Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat fins al primer 
dia hàbil següent. 
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3. En cas de que el licitador enviï la seva proposició per correu haurà de justificar la 
data d’imposició de la tramesa a l’oficina de Correus i anunciar a la Fundació la 
remissió de l’oferta mitjançant correu electrònic (pbalague@bcn.cat) dins del 
mateix dia en que s’hagi efectuat la presentació a Correus.  
 
L’enviament de l’anunci per correu electrònic només serà vàlid si existeix 
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre 
de les comunicacions i si s’identifica fefaentment el remitent i al destinatari.  
 
Sense la concurrència d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per 
la Fundació amb posterioritat a la data i hora de la finalització del termini 
assenyalat a l’anunci de licitació.  
 
Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals següents a la data de finalització del 
termini de presentació de proposicions sense que hagués arribat la proposició, 
aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
 

Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes. 
 
1.     Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma 

automàtica i que serviran de base per a la seva adjudicació, sobre un total de 
51 punts, es distribueixen de la següent forma:  

 
1.1. Per l’oferta econòmica, fins a 26 punts. S’aplicarà la següent fórmula: 

 
FORMULA    (P) puntuació màxima 

P x (1) 
(1) oferta més 
econòmica 

2 (2) oferta del licitador 
 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, 
amb valors anormals o desproporcionats: 
 
- les ofertes que quedin per sota de la mitjana aritmètica de la totalitat 

d’ofertes presentades en més d’un 5 %.  
 

1.2. Per l’oferta sense cost addicional per a la Fundació de la presència a les 
dependències del Museu Picasso d’un Coordinador/a, fins a 20 punts:  

 
• Per l’oferta de presència 70 hores setmanals, obtindrà 20 punts. 
• Entre 60 i 69 hores setmanals, obtindrà 15 punts. 
• Entre 50 i 59 hores setmanals, obtindrà 10 punts. 
• Entre 40 i 49 hores setmanals, obtindrà 5 punts. 
• Les ofertes de menys de 40 hores no obtindran cap puntuació. 

 
1.3. Per l’oferta de gratuïtat per a la Fundació de 500 hores anuals destinades 

a serveis de reforç, d’acord amb allò descrit a la clàusula 2.C del Plec de 
Prescripcions Tècniques, 5 punts. 
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La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma 
automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2B. 

 
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 són els següents, amb 
un màxim de 49 punts: 

 
2.1. Proposta de planificació operativa, que haurà de contemplar una 
presentació gràfica que inclogui: (i) identificació no nominal dels efectius 
destinats al servei; (ii) torns diaris i horaris que aquests faran; (iii) els torns de 
treball destinats al servei els dies festius; (iv) el nombre d’efectius que es 
mantindran en reserva per tal de fer la cobertura en períodes de vacances i/o 
baixes dels efectius destinats de forma habitual al servei, fins a 10 punts.  

 
Es valorarà el detall, coherència i claredat de la presentació gràfica. 

 
2.2. Pla de formació inicial i periòdica del personal destinat al servei que 
especifiqui objectius, matèries, possible professorat (inclòs el seu perfil) o 
l’empresa que impartirà aquesta formació, proposta de dates i periodicitat, i 
formació en idiomes addicionals a l’anglès, català i castellà, fins a 20 punts.  
 
Es valorarà el número d’hores de cada curs, el calendari, el compromís exprés 
que seran hores de treball retribuïdes a tots els efectius, els continguts, la 
metodologia i el nivell d’adequació a les funcions d’atenció al públic. 

 
2.3. Proposta d’uniformitat, fins a 7 punts.  

 
Proposta d’uniformitat d’acord amb la clàusula 6 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, que inclogui la descripció tècnica de disseny i materials de totes les 
peces i la valoració econòmica de cadascuna de les peces (preus unitaris 
estimats), ordenades a partir dels següents apartats:  
 
a. Nombre d’uniformes d’estiu per a espai interior Masculí / femení  
b. Nombre d’uniformes d’hivern per a espai interior Masculí / femení  
c. Nombre d’uniformes d’estiu per a espai exterior Masculí / femení  
d. Nombre d’uniformes d’hivern per a espai exterior Masculí / femení  

 
Es valorarà la proposta d’uniformitat en funció dels següents paràmetres:  
• Idoneïtat.  
• Qualitat del disseny i fabricació.  
• Característiques dels materials utilitzats.  
• Comoditat i ergonomia. 

 
2.4. Proposta de memòria i pla d’avaluació de públics i vendes, fins a 10 punts: 
presentació d’una proposta específica de memòria trimestral i una altra anual 
per al Museu Picasso, amb l’objectiu de conèixer un seguit de dades 
relacionades amb el nombre de visitants, tarifes, reserves de grups, 
suggeriments per part dels visitants i treballadors d’atenció al públic, visites 
guiades, entre d’altres. D’altra banda, també es presentarà una proposta d’un 
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pla d’avaluació de públics per tal de conèixer dades relacionades amb l’ús i 
valoració del museu com el mesurament de la qualitat, el perfil dels visitants, 
els hàbits de la visita i el coneixement de l’oferta. 
 
Es valorarà, el grau de desenvolupament, estructura i detall de les propostes, 
així com l’especificitat i pertinència d’aquestes al Museu Picasso. 

 
2.5. Nombre de personal adscrit a l’execució del contracte amb coneixement 
d’altres idiomes a més de l’anglès, català i castellà, fins a 2 punts. 
 

• Per 2 persones amb coneixement de francès: 0,25 punts 
• Per 2 persones amb coneixement d’alemany: 0,25 punts 
• Per 2 persones amb coneixement d’italià: 0,25 punts 
• Per 2 persones amb coneixement de portuguès: 0,25 punts 
• Per 1 persona amb coneixement de coreà: 0,25 punts 
• Per 1 persona amb coneixement de xinès: 0,25 punts 
• Per 1 persona amb coneixement de japonès: 0,25 punts 
• Per 1 persona amb coneixement de rus: 0,25 punts 

 
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma 
automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2A. 

 
Puntuació de la totalitat dels criteris (1+2): 100 punts 
 
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per 
les empreses que en el moment d’acreditar la solvència tècnica exigida en aquest 
plec tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat 
superior al 2 per 100, sempre que llurs 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 10. Mesa de contractació 
 
La mesa de contractació estarà constituïda per: 
 
President: El Vicepresident Segon de la Fundació o membre de la Comissió 
Executiva que designi. 

 
Vocals: 
 

 

Titulars Substituts 
1.El Director  Persona en qui delegui 
2.La Gerent 
3.La Responsable del Departament de Gestió de 
Públics  
4.El Responsable de Relacions Institucionals 

Persona en qui delegui  
Persona en qui delegui  
 
Persona en qui delegui  

 
2. Actuarà com a Secretari de la Mesa el Secretari de la Fundació o persona en qui 
delegui. 
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Clàusula 11. Obertura de proposicions 
 
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 
documentació integrant del sobre núm. 1. Si s’observen defectes o omissions 
subsanables, atorgarà un termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los. Així 
mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels 
empresaris aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los 
per a la presentació d’altres complementaris, que hauran de presentar-se en un 
termini no superior a cinc (5) dies naturals, sense que puguin presentar-se després 
d’haver-se declarat admeses les ofertes. 
 
2. Posteriorment, en un termini no superior a set dies naturals a comptar des de 
l’obertura de la documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en 
sessió pública, a l'obertura del sobre núm. 2A, excepte el de les proposicions 
rebutjades, i el remetrà al tècnic corresponent per a l’avaluació prèvia dels criteris 
que no són quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. Un cop rebut 
aquest informe, la Mesa de contractació donarà a conèixer, en sessió pública, el 
resultat de la valoració assignada als criteris de judici de valor i procedirà a 
l’obertura del sobre núm. 2B. A continuació efectuarà la valoració dels criteris 
automàtics elevant a l’òrgan de contractació la proposta de classificació, per ordre 
decreixent, de les proposicions presentades i acceptades, i d'adjudicació a favor 
del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
 

Clàusula 12. Adjudicació del contracte 
 
1. L'òrgan competent adjudicarà el contracte en el termini màxim de 2 mesos 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, els 
licitadors tenen dret a retirar la seva proposta i a què se'ls torni o cancel·li la 
garantia constituïda, si escau. 
 
2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació 
de la Mesa de contractació, excepte en els casos següents: 
 

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

 
3. Prèviament a l'adjudicació, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils a 
comptar del següent al de la recepció del requeriment, presenti la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social - o autoritzi a la Fundació a sol·licitar de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i/o de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social (TGSS) les dades justificatives i/o els certificats corresponents, 
d’acord amb el model d’autorització que s’incorpora com Annex VI - i qualssevol 
altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l'efectiva 
disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució 
del contracte, així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent.  
 
També, prèviament a l’adjudicació, es consultarà l’aplicació informàtica municipal 
de Recaptació per comprovar que el licitador proposat com a adjudicatari es troba 
al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 
Barcelona, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta i s’incorporarà a 
l’expedient. 
 
Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda, en el seu cas, la 
garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de 
la recepció de l'esmentada documentació. Si el licitador no presenta la 
documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini 
assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 
documentació al següent licitador segons l'ordre en què hagin quedat classificades 
les ofertes.  
 
 

Clàusula 13. Garanties definitiva i complementaria 
 
1. Garantia definitiva 
 
El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una 
garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció 
del requeriment especificat a l’apartat 3 de la clàusula anterior. Aquesta quantitat 
és de 133.302,24 euros.  
 
2. Garantia complementària  
 
En el present contracte no s’exigeix aquest tipus de garantia. 
 
3. La/es garantia/es han de constituir-se a la Gerència de la Fundació, C. 
Montcada, 15, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, 
mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució. L’acreditació de 
la seva constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
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4. Per al cas que el document en què es formalitzi la garantia estigui legitimat per 
fedatari públic, no caldrà dur a terme la seva validació per part de la fundació. 
 
 

Clàusula 14. Notificació de l'adjudicació, 
perfeccionament i publicitat de la formalització del 
contracte 
 
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als licitadors en el termini màxim dels 
10 dies hàbils següents a què hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en 
el perfil de contractant (www.museupicasso.bcn.cat). 
 
L’òrgan de contractació comunicarà l’adjudicació a la Comissió Europea, indicant si 
estima procedent la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
2. El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorreguts 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació als licitadors. Si finalitzat aquest 
termini no s'ha interposat recurs especial que impliqui la suspensió de la 
formalització, o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió, es requerirà 
l'adjudicatari perquè en un termini no superior a 5 dies naturals des del següent al 
de la recepció del requeriment concorri a formalitzar el contracte.  
 
Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins 
del termini assenyalat s’entendrà que l’adjudicatari retira la seva oferta i la 
Fundació sol·licitarà la documentació al següent licitador per l’ordre en què hagin 
quedat classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’adjudicatari retirat la 
indemnització que correspongui. 
 
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document privat. Això 
no obstant, podrà elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les 
despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec. 
 
4 La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant 
(www.museupicasso.bcn.cat). 
 
 

Clàusula 15. Inici i lloc d’entrega de les prestacions 
 
L’execució del contracte s’iniciarà el dia 01 de febrer de 2016, o bé, el dia següent 
de la seva formalització, si fos posterior, i s’executarà en les dependències 
descrites en el Plec de Prescripcions Tècniques.  
 

 

Clàusula 16. Abonaments al contractista 
 
El contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Barcelona 
mensualment, dins dels 10 dies següents a la finalització del mes anterior, la/es 
factura/es corresponent/s a les prestacions executades en el mes corresponent. 
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El contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents 
dades: 
 

- Núm. Expedient. 
- Departament econòmic: Departament d’Administració. 
- Departament destinatari: Departament de Gestió de Públics. 
- Número total d’hores de serveis fixos efectivament realitzades en el mes 

corresponent i el seu desglossament per posicions. 
- Número total d’hores de serveis variables efectivament realitzades en el mes 

corresponent i el seu desglossament per posicions, amb referència expressa a 
l’exposició temporal a la qual corresponguin. 

- Número total d’hores de servei de reforç efectivament realitzades en el mes 
corresponent i el seu desglossament per posicions, amb referència expressa a 
l’activitat o esdeveniment que les hagin motivat. 

 
 

Clàusula 17. Revisió de preus 
 
El contractista no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present 
contracte. 
 
 

Clàusula 18. Direcció i inspecció de l’execució del 
contracte 
 
La Fundació designarà un responsable del contracte entre el seu personal tècnic o 
aliè. Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i 
vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i exercirà les potestats 
de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents. Assumirà també 
les funcions de coordinació d'activitats empresarials a què fa referència l'art. 24 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals. 
 
La Fundació també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del 
contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi ambient 
afectat, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al present plec. 
 
 
Clàusula 19. Condicions especials d’execució i 
obligacions del contractista. 
 
1. Condicions especials d’execució  
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 
Per consideracions de tipus social: 
 
o totes les baixes, substitucions i noves contractacions, fins a arribar al 5% sobre 

el total de la plantilla que executi el contracte (i de les hores totals de treball 
anuals), s’han de realitzar mitjançant la contractació de persones amb 
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dificultats particulars d’inserció al mercat laboral que reuneixin els següents 
perfils: 

 
• Persones perceptores de renda mínima d'inserció.  
• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 

Sempre que sigui possible i de forma preferent es contractarà 
persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn mental o amb 
discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconeguda igual 
o superior al 33%; i persones amb discapacitat física o sensorial amb 
un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%. 

•   Dones víctimes de la violència de gènere i persones víctimes de 
violència domèstica. 

 
Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal 
necessàries per realitzar les tasques objecte del contracte i complir les condiciones 
exigides a la clàusula 5 del Plec de Prescripcions Tècniques. A més, hauran de ser 
ocupades en la plantilla que executi el contracte, en les mateixes condicions 
laborals i de subjecció al conveni sectorial o d’empresa que la resta del personal 
de la plantilla de l’empresa contractista. 

 
2. Obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 223.f) del 
TRLCSP: 
 
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la 
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. 
 
El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula 
tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
També tindran caràcter d'obligació essencial del contracte:  
 
- l’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans humans 

suficients per a prestar la totalitat dels serveis d’atenció al públic especificats al 
Plec de Prescripcions Tècniques i que hauran de complir les condiciones exigides 
a la clàusula 5 del Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
- l’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte del coordinador/a del 

servei especificat a la clàusula 4 del Plec de Prescripcions Tècniques, que haurà 
de treballar a les dependències del Museu durant el número d’hores que hagi ofert 
l’empresa contractista en la seva proposició. 

 
- Disposar dels recursos humans suficients per assumir els possibles requeriments 

de serveis de reforç que la Fundació realitzi i per a la prestació dels serveis 
variables. 

 
- Garantir que tots els punts de prestació del servei estiguin coberts en tot moment. 

 
- Adscriure a l’execució del contracte una persona amb coneixements de llenguatge 

de signes català i/o castellà. 
 

http://www.museupicasso.bcn.cat/


 

Fundació Museu Picasso de Barcelona 
Montcada-15-23 
08003 Barcelona 
www.museupicasso.bcn.cat 
 
 
Exp. E0270/2015 

 

Pàg. 21 de 28 
 
 

- En el cas que hi hagi alguna absència de qualsevol dels efectius destinats de 
forma habitual al servei, s’haurà d’informar al Departament de Gestió de Públics de 
la Fundació de la posició descoberta, mitjançant un correu electrònic durant els 30 
minuts posteriors des de l’hora del descobert i cobrir aquesta posició en el termini 
de dues hores des de l’hora del descobert. 

 
- Garantir la formació necessària del personal destinat a la prestació dels serveis 

objecte d’aquest contracte, formació que haurà de ser coordinada amb antelació 
amb la Direcció de la Fundació. Aquesta obligació inclou també la formació i 
informació en matèria de prevenció de riscos laborals exigida legalment. 

 
3. Obligacions del contractista: 
 
A més de les obligacions establertes en  el  present plec i en el plec de  
prescripcions tècniques, el contractista està obligat a: 
 
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la 

seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució 
del contracte. Durant la vigència del contracte, el contractista haurà de: 

 
- comunicar prèviament a la Fundació qualsevol substitució o modificació d'aquelles 

persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 
- presentar a la Fundació fotocòpia dels TC-1 i TC-2 dels 6 últims mesos relatius a 

tot el seu personal destinat a l’execució del contracte. 
 
b. Presentar a la Fundació durant tota la vigència del contracte com a mínim 

semestralment, les dades justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents o autoritzar a la Fundació a sol·licitar de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i/o de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social (TGSS) les dades justificatives i/o els certificats corresponents, 
d’acord amb el model d’autorització que s’incorpora com Annex VI. 
 

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

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

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

e. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o 
notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut 
coneixement amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de 
respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la 
desenvolupin i les prescripcions del text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic relatives a la Protecció de Dades de Caràcter Personal. Als efectes de 
l'esmentada normativa, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del 
tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions de la Fundació en 
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matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions 
establertes, en el seu cas, en el Plec de Prescripcions Tècniques, l’adjudicatari 
també 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, 
l'adjudicatari/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del 
contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de 
garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, 
en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte 
compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 

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

 
♦ Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions 

que a l’efecte li trameti la Fundació 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 la Fundació, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de 

caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna 
dada objecte del tractament. 

 
♦ També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la 

informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del 
contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, 
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, 
fins i tot un cop extingit el contracte. 

 
f. Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, 

i en tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte 
l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel 
que fa a la Legislació de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin 
als plecs. 

 
g. Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un 

import de 600.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General de 
l'Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

 
h. També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals i, en particular: 
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- Presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Barcelona, simultàniament 

amb la formalització del contracte o amb anterioritat, la documentació 
acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals.  

 
- Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació 

d’activitats empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i el 
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener. 

 
i. Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als 

principis de no discriminació i igualtat de tracte relatius a: 
 
- la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, 
ideologia, nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol 
altre índole; 
 
- la dignitat i llibertat de les persones.  

 
També seran obligacions de l’adjudicatari: 
 

- Respectar el drets de propietat intel·lectual, i en concret els drets d’imatge i 
nom de les institucions públiques o privades que constin en els materials 
publicitaris.  

 
- Preservar la imatge i el logo del Museu Picasso de Barcelona i de la Fundació. 

 
En el cas que procedeixi la subrogació del personal de conformitat amb 
l’establert a l’article 44 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors o 
per estar aquesta obligació establerta al conveni d’aplicació, s’inclou, a efectes 
informatius i de conformitat amb el que preveu l’article 120 del TRLCSP, a 
l’Annex VII d’aquest plec, la relació de persones treballadores que en l’actualitat 
presten aquest servei facilitada per l’adjudicatària actual del contracte, amb 
indicació de la categoria professional, el tipus de contracte, l’antiguitat, la 
jornada, i el salari brut anual de cadascuna d’elles.  
 
Clàusula 20. Modificació del contracte. 
 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 
contracte: 
 
1. Per raons d’interès públic: 
 
Sempre i quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les següents 
circumstàncies: 
 
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen 
cobrir-se mitjançant el contracte a causa d’errors o omissions en la redacció del 
projecte o de les especificacions tècniques. 
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b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 
objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de 
tipus geològic, hídric, arqueològic, ambiental o semblants, posades de manifest 
després de l’adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat 
aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en 
l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques. 
 
c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els 
termes inicialment definits. 
 
d) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin 
notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la 
tècnica, s’hagi produït després de l’adjudicació del contracte. 
 
e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, ambientals, 
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del 
contracte. 
 
La modificació del contracte que s’acordi no podrà alterar les condicions essencials de 
la licitació i de l’adjudicació del contracte, i haurà de limitar-se a introduir les variacions 
estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci 
necessària i serà obligatòria per al contractista. 
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, 
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document privat.  
 
2. Per causes previstes i precises: 
 
La causa prevista i precisa de modificació del contracte i el seu límit és el següent: 
 

1) Que, de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional 34ª del 
TRLCSP, dintre de la vigència del contracte, les necessitats reals del contracte 
siguin superiors o inferiors a les estimades inicialment degut a: 
- un augment/reducció dels visitants del Museu superior al 5 % que comporti la 
necessitat d’ampliar/reduir les posicions de serveis fixos descrites al Plec de 
Prescripcions Tècniques o d’incrementar/reduir el seu horari, augment/reducció 
que es verificarà objectivament a partir de les dades de venda d’entrades. 
- canvis en l’horari d’obertura al públic del Museu que comportin la necessitat 
d’ampliar/reduir les posicions de serveis fixos descrites al Plec de Prescripcions 
Tècniques o d’incrementar/reduir el seu horari. 
- la major previsió d’hores de serveis variables amb ocasió de la pròrroga o 
increment de les exposicions temporals previstes o la major previsió d’hores de 
serveis de reforç amb ocasió de la pròrroga o increment de les activitats i 
esdeveniments previstos.  
 
Aquesta modificació en cap cas podrà afectar més del 5 % del pressupost del 
contracte. 
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Les condicions, abast i límits d’aquestes modificacions i la/es que hagi proposat 
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista.  
 
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, 
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 
document privat.  
 
 

Clàusula 21. Recepció i termini de garantia 
 
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció 
s’efectuarà mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el termini d’un mes 
següent al seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a 
satisfacció de la Fundació. 
 
La Fundació determinarà si les prestacions realitzades pel contractista s’ajusten a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, en el seu cas, 
la realització de les prestacions contractades i la subsanació dels defectes observats 
amb ocasió de la seva recepció. 
 
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a les prestacions contractades, com a 
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, la Fundació podrà rebutjar 
els mateixos quedant exempta d’obligació de pagament o tenint dret, en el seu cas, a 
la recuperació del preu satisfet.  
  
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des 
de la recepció de les prestacions o des de què la Fundació rep la factura si aquesta és 
posterior a la data de recepció. 
 
3. En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i 
característiques.    
 
4. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la 
liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al 
contractista.  
 
 

Clàusula 22. Subcontractació 
 
En el present contracte resta prohibida la subcontractació. 
 
 

Clàusula 23. Cessió del contracte 
 
En el present contracte resta prohibida la cessió. 
 
 

Clàusula 24. Demora en les prestacions 
 
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la 
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seva realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució 
successiva. 
 
2. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de la 
Fundació. 
 
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total o de qualsevol termini parcial o en execució 
defectuosa, la Fundació podrà optar per la resolució del contracte, en els termes 
previstos a la clàusula 26, o per continuar en la seva execució, meritant-se en aquest 
últim cas a favor de la Fundació, addicionalment a qualssevol indemnitzacions de 
danys i perjudicis que procedeixin, les següents penalitzacions: 
 

- Per la impossibilitat de complir l’horari d’obertura del Museu causada pels 
descoberts en els serveis contractats, a raó de 5.000,00 € per hora de servei 
interromput. 
 

- Per l’absència d’una posició, a raó de 50,00 € per hora de descobert a partir de 
les dues hores previstes a la clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques.   

 
- Per la prestació del servei a la Fundació o l’atenció al públic de manera 

incorrecta o desconsiderada: fins a 500,00 euros en funció de la gravetat de la 
incidència.  

 
- Per l’adscripció a l’execució del contracte de personal que incompleixi els 

requisits descrits a la clàusula 5 del Plec de Prescripcions Tècniques:  500,00 
euros per cada treballador/posició i per cada dia fins que es procedeixi a la 
substitució per personal que compleixi els citats requisits. 

 
- Per l’incompliment comprovat del funcionament garantit dels aparells ràdio-

transmissors en totes les posicions durant tot l’horari de prestació del servei, a 
raó de 20,00 € per hora i posició. 

 
Inclús en el supòsit d’opció per la continuació en l’execució del contracte, mentrestant 
duri l’incompliment per demora o per execució defectuosa, en qualsevol moment la 
Fundació podrà optar per la resolució del contracte amb els efectes abans esmentats.  
 
Aquestes penalitzacions s'aplicaran eventualment com a abonaments en les factures o 
es detrauran, en últim terme, en la devolució del dipòsit de garantia definitiva, sent 
objecte de la corresponent reclamació en la quantia que excedeixi de les mateixes. No 
impliquen en cap cas l’alliberament de l’obligació de l’adjudicatari ni la renúncia a la via 
penal o civil.  
 
Els incompliments, una vegada notificats per escrit per la Fundació a l’empresa 
contractista abans del dia 15 del mes en curs, es descomptaran de la facturació del 
mes següent. Si el contracte es resol abans de la finalització es descomptaran de la 
garantia. 
 
4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per 
manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.  
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Clàusula 25. Responsabilitat en l’execució del contracte  
 
El contracte s’executarà amb subjecció a allò establert al seu clausulat i en els plecs, i 
d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació la Fundació doni al 
contractista.  
 
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions realitzades, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
la Fundació o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte.   
 
Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers o que pateixin els treballadors com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. 
 
El contractista respondrà de la deterioració o danys causats pel seu personal en les 
instal·lacions o materials del Museu Picasso, sent del seu compte les reparacions o 
reemplaçaments pertinents.   
  
El contractista serà l’únic responsable de les obligacions amb els seus treballadors, 
sent del seu compte la retribució dels mateixos i qualsevol altra despesa social o 
laboral. En cap cas serà responsable la Fundació de les obligacions del contractista 
amb el seu personal.  
 
 

Clàusula 26. Resolució del contracte  
 

1. Són causes de resolució d’aquest contracte les establertes a l’article 223 del 
TRLCSP i, en general, qualsevol incompliment de les obligacions contractuals, d’acord 
amb l’article 1124 del Codi Civil. També són causes de resolució d’aquest contracte: 
 

a) La demora en l’inici de les prestacions. 
 

b)  Greus  deficiències  en  el  compliment  dels  treballs encarregats o de les  
prescripcions tècniques establertes en el present contracte. 
 
c) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 
 
d) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les 
prestacions. 
 
e) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en 
aquest plec i en el de prescripcions tècniques. 

 
f) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que 
no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 
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ANNEX I 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 

 
Qui sotasigna el/la senyor/a ..................................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 
física/jurídica ................................................................, amb NIF núm. ................................., 
amb la següent adreça de correu electrònic (@) ........................................ i als efectes de licitar 
en el procediment d'adjudicació de ............................................... núm. expedient ......... 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1 
 
Què està inscrit/a en el Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat, que 
tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada i que 
compleix amb els criteris de solvència econòmica, financera i tècnica o professional requerits 
per a aquest contracte. 
 
Que té capacitat d’obrar i no es troba incorreguda en cap causa legal de prohibició de 
contractar amb les entitats previstes a l’article 3 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Què està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents i que no té cap deute amb l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Què dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
 
Què dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 
 
Per empreses de més de 50 treballadors: 

 Què el nombre global de treballadors de plantilla són......... i  el nombre particular de 
treballadors 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: 
- ...................................... 
- .....................................  

 
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol  
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 al 
licitador. 
 
 
Barcelona, .......de ......................de 2015 
Signatura de la persona que declara i segell de l’entitat  
  

                                                           
1 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): el sobre núm. 1 ha de contenir la declaració 
responsable de cadascuna de les empreses que hi formaran part. 
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ANNEX II 

 
Qui sotasigna el/la senyor/a ..................................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 
física/jurídica ................................................................, amb NIF núm. ................................., 
amb la següent adreça de correu electrònic (@) ........................................ i als efectes de licitar 
en el procediment d'adjudicació de ................................................................... núm. expedient 
......... 

 
 DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1 

 
 
Que de conformitat amb l’establert a l’article 15.1 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), 
en relació a l’article 13.1.a) del mateix, que es troba en la següent situació: 

 No exerceix activitat subjecta a IAE. 

 Exempció d’IAE per estar dins del dos primers períodes impositius en que es desenvolupa 
l’activitat, i que no s’han donat de baixa en la matrícula de l’impost (article 82.1.b) del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals). (1) 

 Exempció d’IAE per ser persona física (article 82.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals). 
(1) 

 Exempció d’IAE per tenir un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros 
(article 82.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals). (1) 

 Altre supòsit d’exempció dels previstos a l’article 82.1.del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
(Acompanyar de la resolució d’exempció de l’IAE de l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària, en el seu cas). (1)  

 
Barcelona, a ................................................. 
 
 
 
 
Sr./Sra. ...................................................................................... 
 
DNI núm. ..................................................... 
 
 
 
 
(1) Els subjectes passius que es trobin en aquesta situació, estan obligats a presentar també 

la declaració censal d’alta en la matrícula d’aquest impost. 
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ANNEX III 
 

MODEL DE DECLARACIÓ 
CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES  

(UTE) 
 
 
El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en 
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm. 
.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb DNI núm. 
..................... en representació l’empresa ................................................................... amb NIF 
núm. ...................................;2 
 
 

DECLAREN 
 

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació del contracte 
(Exp. Núm. E0270/2015) que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció al públic al 
Museu Picasso de Barcelona, amb el següent percentatge de participació en l’execució del 
contracte: 
...,... % l’empresa ............................................................................................ 
...,... % l’empresa ............................................................................................1 
 

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

 
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a 

............................................................................ amb DNI núm. ..............................  
 
d) Que la denominació de la UTE a constituir és ................................................................ ; i el 

domicili per a les notificacions és .................................................................... núm. telèfon 
.........................; núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic (@) 
................................................................ 

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

 

  

                                                           
2 Complimentar la mateixa informació en cas que la UTE estigui integrada per més de dos 
empresaris 
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ANNEX IV 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA DESIGNACIÓ D’UNA ADREÇA DE 

CORREU ELECTRÒNIC COM A MITJÀ PREFERENT PER A REBRE TOTES LES 
NOTIFICACIONS 

 
Qui sotasigna el/la senyor/a ..................................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 
física/jurídica ................................................................, amb NIF núm. ................................., i 
als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de ............................................... núm. 
expedient ......... 

 
MANIFESTA:  

 
Que en relació a l’esmentada licitació i per a la pràctica de les notificacions que es derivin de la 
mateixa, designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions la següent 
adreça de correu electrònic:  
_______________________  
 
Declara, així mateix, que aquesta adreça de correu electrònic permet acreditar la data i hora en 
que es produeixi la posada a disposició del licitador de l’acte objecte de la notificació, així com 
l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els 
efectes legals.  
 
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per la Fundació Museu Picasso de 
Barcelona pel mitjà identificat en aquesta declaració tindran tots els efectes propis de la 
notificació previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en les 
Instruccions Internes de Contractació de la Fundació Museu Picasso de Barcelona. 
 
 
 
Barcelona, .......de ......................de 2015 
Signatura de la persona que declara i segell de l’entitat  
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ANNEX V 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA DESIGNACIÓ D’UN NÚMERO DE FAX 
COM A MITJÀ PREFERENT PER A REBRE TOTES LES NOTIFICACIONS 

 
Qui sotasigna el/la senyor/a ..................................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 
física/jurídica ................................................................, amb NIF núm. ................................., i 
als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de ............................................... núm. 
expedient ......... 

 
MANIFESTA:  

 
Que en relació a l’esmentada licitació i per a la pràctica de les notificacions que es derivin de la 
mateixa, designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades notificacions el següent 
número de fax:  
_______________________  
 
Declara, així mateix, que aquest número de fax permet acreditar la data i hora en que es 
produeixi la posada a disposició del licitador de l’acte objecte de la notificació, així com l’accés 
al seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes 
legals.  
 
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per la Fundació Museu Picasso de 
Barcelona pel mitjà identificat en aquesta declaració tindran tots els efectes propis de la 
notificació previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en les 
Instruccions Internes de Contractació de la Fundació Museu Picasso de Barcelona. 
 
 
 
Barcelona, .......de ......................de 2015 
Signatura de la persona que declara i segell de l’entitat  
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ANNEX VI 
 
 
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb 
DNI/NIE núm............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 
física/jurídica .............................................................................................., amb NIF núm. 
.............................., i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació del contracte (Exp. 
Núm. E0270/2015) que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció al públic al Museu 
Picasso de Barcelona 
 
 

AUTORITZA A LA FUNDACIÓ MUSEU PICASSO DE BARCELONA 

 a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el 
certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per 
les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de licitació i durant tota 
la vigència del contracte; 
 

 a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través 
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el 
certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, 
imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de 
licitació i durant tota la vigència del contracte; 
 
 

 

Localitat, data i signatura de la persona declarant 
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ANNEX VII 
Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
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NOM DATA ANTIGUITAT CATEGORIA % JORNADA CONTRACTE BRUT MENSUAL 12 PAGUES OBSERVACIONS

1 23/06/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 100% INDEFINIT 1.090,50 €

2 03/03/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 62,50% INDEFINIT 681,56 €

3 17/10/2011 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 46,25% INDEFINIT 566,84 €

4 17/10/2011 CONTROLADOR/A DE SALES 76,25% INDEFINIT 831,50 €

5 01/10/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 25% OBRA I SERVEI 272,62 €

6 09/11/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 100% INDEFINIT 1.090,50 €

7 08/04/2008 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 78,13% INDEFINIT 957,56 €

8 29/05/2010 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 46,25% INDEFINIT 566,84 €

9 09/06/2007 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 92,50% INDEFINIT 1.133,68 €

10 17/03/2009 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 92,50% INDEFINIT 1.133,68 €

11 17/10/2011 CONTROLADOR/A DE SALES 100% INDEFINIT 1.090,50 €

12 01/10/2015 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 72,50% EVENTUAL 888,56 €

13 01/10/2009 CAP EQUIP 56,26% OBRA I SERVEI 806,21 € EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA

14 27/10/2014 CONTROLADOR/A DE SALES 61,25% INDEFINIT 667,93 €

15 23/06/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% INDEFINIT 504,36 €

16 05/08/2013 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 68,75% INDEFINIT 842,60 €

17 01/11/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% OBRA I SERVEI 504,36 €

18 03/03/2015 CAP EQUIP 100 INTERINITAT 1.453,91 €

19 27/10/2014 CONTROLADOR/A DE SALES 83,13% INDEFINIT 906,53 €

20 07/02/2009 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 63,13% INDEFINIT 773,72 €

21 01/09/2011 CONTROLADOR/A DE SALES 92,50% INDEFINIT 1.008,71 €

22 23/06/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 100% INDEFINIT 1.090,50 €

23 23/06/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 92,50% INDEFINIT 1.008,71 €

24 09/11/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 76,25% INDEFINIT 831,50 €

25 15/02/2010 CONTROLADOR/A DE SALES 83,13% INDEFINIT 906,53 €

26 01/06/2007 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 68,75% INDEFINIT 842,60 € EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA

27 11/09/2007 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 65,63% INDEFINIT 804,36 €

28 12/07/2008 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 68,75% INDEFINIT 842,60 €

29 19/04/2010 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 68,13% INDEFINIT 835,00 €

30 27/10/2014 CONTROLADOR/A DE SALES 55% INDEFINIT 599,77 €

31 05/04/2014 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 51,80% INDEFINIT 634,86 €

32 01/11/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 97% OBRA I SERVEI 1.057,78 €

33 27/06/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% INDEFINIT 504,36 €

34 03/03/2015 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 27,50% INDEFINIT 337,04 €

35 01/11/2015 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 44,60% OBRA I SERVEI 546,62 €

36 03/07/2014 CONTROLADOR/A DE SALES 60% INTERINITAT 654,30 €

37 22/03/2008 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 65,63% INDEFINIT 804,36 € EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA

38 03/07/2014 CONTROLADOR/A DE SALES 92,50% INDEFINIT 1.008,71 €

39 01/11/2008 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 68,75% INDEFINIT 842,60 €

40 01/08/2009 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 65,63% INDEFINIT 804,36 €

41 03/10/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% OBRA I SERVEI 504,36 €

42 01/10/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% OBRA I SERVEI 504,36 €

43 01/11/2015 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 28,75% OBRA I SERVEI 352,36 €

44 22/11/2014 COORDINADOR ACTIVITATS 100 OBRA I SERVEI 1.750,00 €

45 11/09/2010 CONTROLADOR/A DE SALES 100% INDEFINIT 1.090,50 €

46 01/11/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 47,50% OBRA I SERVEI 517,99 €

47 01/11/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% OBRA I SERVEI 504,36 €

48 10/10/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 25% EVENTUAL 272,62 €

49 01/10/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 63,13% OBRA I SERVEI 688,43 €

50 02/11/2015 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 39,38% INDEFINIT 482,64 €

51 23/06/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 55% INDEFINIT 599,77 €

52 25/04/2011 CONTROLADOR/A DE SALES 33,75% INDEFINIT 368,04 € EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA

53 28/02/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 55% INDEFINIT 599,77 €

54 05/07/2008 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 98,75% INDEFINIT 1.210,28 €

55 19/08/2013 CAP EQUIP 100 INDEFINIT 1.250,86 €

56 06/04/2013 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 25,00% INDEFINIT 306,40 € EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA

57 13/10/2008 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 65,63% INDEFINIT 804,36 €

58 27/06/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% INDEFINIT 504,36 € EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA

59 19/03/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 25,00% INDEFINIT 272,62 € EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA

60 01/10/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 42,50% OBRA I SERVEI 463,46 €

61 29/07/2008 CONTROLADOR/A DE SALES 76,25% INDEFINIT 831,50 €

62 05/03/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 73,13% INDEFINIT 797,48 €

63 22/06/2009 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 65,63% INDEFINIT 804,36 € EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA

64 01/11/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% OBRA I SERVEI 504,36 €

65 01/10/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 92,50% OBRA I SERVEI 1.008,71 €

66 01/12/2015 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 35,63% OBRA I SERVEI 436,68 €

67 23/06/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 100% INDEFINIT 1.090,50 €

68 01/11/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% OBRA I SERVEI 504,36 €

69 01/11/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% OBRA I SERVEI 504,36 €

70 15/02/2010 CONTROLADOR/A DE SALES 100% INDEFINIT 1.090,50 €

71 03/10/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 75,63% INDEFINIT 824,74 €

72 22/10/2011 CONTROLADOR/A DE SALES 76,25% INDEFINIT 831,50 €

73 02/11/2015 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 27,50% INTERINITAT 337,04 €

74 08/12/2007 ADJUNTA COORDINACIO 100 INDEFINIT 1.400,00 €

75 06/03/2010 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 62,50% INDEFINIT 766,00 €

76 02/05/2003 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 62,50% INDEFINIT 766,00 €

77 01/11/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 65% OBRA I SERVEI 708,82 €

78 01/11/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% OBRA I SERVEI 504,36 €

79 14/07/2007 VENEDOR/A D'ENTRADES I RESERVA DE GRUPS 72,50% INDEFINIT 888,56 €

80 17/10/2011 CONTROLADOR/A DE SALES 100% INDEFINIT 1.090,50 €

81 26/08/2009 CONTROLADOR/A DE SALES 100% INDEFINIT 1.090,50 €

82 27/10/2014 CONTROLADOR/A DE SALES 73,13% INDEFINIT 797,48 €

83 01/10/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 25% OBRA I SERVEI 272,62 €

84 01/10/2015 CONTROLADOR/A DE SALES 46,25% OBRA I SERVEI 504,36 €

Per qualsevol dubte o consulta addicional, poden dirigir-se al correu electrònic: rrhh@magmacultura.com.

Barcelona, 11 de Desembre de 2015.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 38 del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya  (codi de conveni núm. 79002295012003), es comunica que la relació de treballadors actualment 

contractats al servei del Museu Picasso és la següent:

TAULA DE SUBROGACIÓ

mailto:rrhh@magmacultura.com
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