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LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
DIFUSIÓ DE CONTINGUTS, NOTÍCIES I ESDEVENIMENTS D’INTERÈS A 
LES XARXES SOCIALS DE L’ECOSISTEMA DIGITAL DE BARCELONA 
ACTIVA  
 

Quadre resum de característiques de la licitació  
 

TIPIFICACIÓ DEL CONTRACTE  Serveis  
Codi CPV: 79340000-9 Serveis de publicitat i màrqueting 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT 
 

363.000,00€ IVA inclòs 
Valor estimat (VEC) de 600.000,00€ sense IVA 

PRESSUMPCIÓ D’OFERTA AMB VALORS 
ANORMALS O DESPROPORCIONATS 

Supòsits previstos a l’article 85 del Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques 

VIGÈNCIA 2 anys amb possibilitat de pròrroga 
PROCEDIMENT Obert amb regulació harmonitzada 

PUBLICITAT En Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) 
En Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA allotjat a la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya  
En diari oficial: BOPB  

SOLVÈNCIA. EMPRESES ADMISSIBLES EN LA 
LICITACIÓ 

Volum de negocis mínim de l’any de major volum dels tres 
últims anys conclosos de 225.000,00€ i els altres requisits de 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
previstos en el Plec 

CONDICIONS D’EXECUCIÓ CONTRACTUAL Sí. Les corresponents a incorporació d’objectius d’eficiència 
social, d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 
de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de 
Barcelona  

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ Automàtics: 51punts 
De judici de valor: 49 punts 

DATA LIMIT I LLOC DE PRESENTACIÓ 
PROPOSICIONS 
 

Fins el dia indicat a l’anunci de licitació a les 14:00 h. 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 el lloc i data indicat a l’anunci de licitació a la seu de 
BARCELONA ACTIVA, al carrer Llacuna, 162-164 de 
Barcelona 

ACTE PÚBLIC OBERTURA SOBRES 2B 
(CRITERIS AUTOMÀTICS) 

En la data que fixi BARCELONA ACTIVA, que serà publicada 
en el Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA allotjat a 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya 

GARANTIA 
 

5% de l’import de licitació, mitjançant fórmula de retenció en 
preu o altres formes previstes en el Plec 

PAGAMENT A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA Màxim a 30 dies naturals 

CONSULTES / ACLARIMENTS  
 

Consultes administratives i tècniques: 
juridic@barcelonactiva.cat 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (PCAP) PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DIFUSIÓ DE 
CONTINGUTS, NOTÍCIES I ESDEVENIMENTS D’INTERÈS A LES XARXES 
SOCIALS DE L’ECOSISTEMA DIGITAL DE BARCELONA ACTIVA 
 

Clàusula 1. Objecte, règim jurídic 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 de difusió de continguts, notícies i esdeveniments d’interès a les 
xarxes socials de l’ecosistema digital de Barcelona Activa. 
 
Aquest contracte no es divideix en lots pels motius exposats en la justificació que consta a l’expedient. 
 
1.2. Aquest contracte té naturalesa privada i se sotmet en quant a la seva preparació i adjudicació a les 
normes amb efecte directe de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014 sobre contractació pública, a allò previst en els articles 137.1, 189 i 190 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011 (en endavant, TRLCSP) referents a 
contractes subjectes a regulació harmonitzada, al Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i la seva 
modificació aprovada pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, a les Instruccions Reguladores de l’activitat 
contractual de BARCELONA ACTIVA SAU SPM aprovades per acord del Consell d’Administració de data 11 
de març de 2014 i al Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona. Pel que fa als 
efectes i extinció se sotmeten al Dret Privat.  
 
És d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
És d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 pel qual es reconeix clàusula essencial dels 
contractes públics municipals que la contractista no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 
 
1.3. La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és: 1) El present Plec de 
Condicions, el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) 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) El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i la seva modificació aprovada pel Reial 
Decret 773/2015, de 28 d’agost, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, 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, el Decret 
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i la resta de 
normes de Dret Administratiu. 
 
1.4. Els Jutjats i Tribunals de Barcelona de la jurisdicció contenciosa administrativa seran els competents 
per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació a la preparació i adjudicació d’aquest 
contracte, prèvia la potestat d’interposició del recurs especial en matèria de contractació.  
 
1.5. L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts 
en relació als efectes, compliment i extinció d’aquests contractes, 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  
 
2.1. El pressupost màxim de licitació és de 363.000,00€ IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
300.000,00€ pressupost net i 63.000,00€ en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.  
 
En relació amb la prestació del servei, el desglossament és el següent: 
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 Servei bàsic inicial: és el pressupost màxim de licitació d’aquest servei, que es quantifica en l’import 
anual de 120.000,00 € IVA exclòs (240.000,00€ per a dos anys). La forma de determinació del preu és a 
tant alçat i l’abonament serà mensual. 
 

 Servei d’evolutius/variacions: és l’import màxim que podran assolir aquests serveis, que es quantifica en 
l’import anual de 30.000,00 € IVA exclòs (60.000,00€ per a dos anys). La forma de determinació del 
preu és a preus unitaris en funció del preu/hora ofert per a cada un dels perfils professionals que es de-
tallen tot seguit i l’abonament serà mensual en funció dels serveis efectivament executats. Els perfils 
professionals són: 

- Perfil 1: Redactor/periodista digital català, castellà i anglès  
- Perfil 2: Community manager  
- Perfil 3: Maquetador web disseny gràfic 
- Perfil 4: Cap de projecte  

 
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 quadre anterior com a pressupost màxim constitueix la xifra màxima per sobre de 
la qual s'estimarà que les ofertes de les licitadores excedeixen el tipus de la licitació. 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 quan es trobi en un dels 
supòsits previstos en l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (en endavant, RLCAP). En tot cas, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa 
perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret 
de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret internacional 
enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 
 
El preu del contracte és un preu màxim i BARCELONA ACTIVA SAU SPM no resta obligat a exhaurir 
l’import esmentat 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. 
 
Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter pluriennal, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos de BARCELONA ACTIVA 
SAU SPM. 
 
2.2. El valor estimat del contracte (VEC) a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i 
la competència de l’òrgan de contractació és de 600.000,00€, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
VEC prestació 
 

VEC eventuals 
pròrrogues 

VEC altres 
conceptes 
 

VEC modificacions amb 
increment del cost econòmic 

SUMA (IVA exclòs) 

300.000,00€ 300.000,00€    600.000,00€ 

 

Clàusula 3. Termini d’execució i vigència  
 
El termini d’execució de la totalitat de les prestacions objecte del contracte serà de dos anys a comptar des 
de la data de la seva formalització. 
 
La vigència del present contracte podrà prorrogar-se per decisió de BARCELONA ACTIVA SAU SPM 
adoptada amb anterioritat a la finalització de la vigència inicial del contracte o de les seves pròrrogues fins a 
un màxim de dues anualitats addicionals. Aquesta decisió de BARCELONA ACTIVA SAU SPM serà 
obligatòria per a la contractista. 
 
El ritme d’execució, quant als terminis parcials i organització, s’adequarà al programa de treball decidit per 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM. 
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Clàusula 4. Òrgan de contractació, expedient 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. L’òrgan de contractació és la Directora General.  
 
4.2. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 

 
4.3. El procediment d’adjudicació serà obert, de forma que qualsevol persona física o jurídica interessada 
podrà presentar la seva proposició. 

 
4.4. 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 contracte laboral fix amb diversitat 
funcional superior al 2%, 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  
 
La licitació es remetrà a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea i posteriorment es publicarà mitjançant 
anunci en el Perfil de Contractant. La data de finalització de la presentació de les proposicions no podrà ser 
abans de 40 dies naturals a comptar des de  la data de remissió de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la 
Unió.  
 
En el Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA es tindrà accés als plecs i a la documentació 
complementària per mitjans electrònics El Perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BASA/customProf 
 
També serà publicat anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). En aquest cas, les 
despeses de publicitat de la licitació aniran a càrrec de l’adjudicatària. L’import màxim de les despeses de 
publicitat de la licitació a càrrec de l’adjudicatària en els diaris o butlletins oficials o en altres mitjans de 
difusió, serà de 600,00 euros. 
 

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. L'activitat de les licitadores ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti 
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i han de disposar d'una organització amb elements 
suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació 
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació 
que constitueixi l’objecte del contracte.  
 
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi temporalment a aquest 
efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar cadascuna d’elles l’establert en els punts 
anteriors.  
 
6.2. Les licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional 
mínima següent: 
 
6.2.1. Solvència econòmica i financera:  
 
El volum anual de negocis de l’any de major volum dels tres últims anys conclosos ha de tenir un valor 
mínim de 225.000,00€. En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora 
sigui inferior a tres anys el requeriment es refereix al període d’activitat. En el cas de què aquesta data sigui 
inferior a un any el requeriment és proporcional. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BASA/customProf
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6.2.2. Solvència tècnica o professional:  
 
a) L’import anual, sense incloure els impostos, que la licitadora ha d’acreditar com a executat durant l’any de 
superior execució en el decurs dels últims cinc anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que 
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 150.000,00€. El criteri de 
correspondència entre els serveis executats per la licitadora i els que constitueixen l’objecte del contracte 
és, la igualtat entre els dos primers dígits dels respectius codis CPV. 
 
b) El personal tècnic participant en l’execució del contracte ha d’estar integrat com a mínim per tres 
persones amb dedicació exclusiva a aquest contracte, amb els perfils següents: 
- Cap de Projecte 
- Redactor/periodista digital 
- Community Manager 
 
Aquestes persones han de tenir la titulació mínima de llicenciatura o diplomatura universitària o grau 
equivalent i una experiència professional mínima de 3 anys en la matèria objecte del contracte. 
 
6.3. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses 
que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o hagin 
assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de contractació si, aquesta 
participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o suposar un 
tractament de privilegi en relació a la resta de les 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 les mateixes.  
 

Clàusula 7. Documentació que han de presentar les licitadores 
 
La documentació es presentarà en tres sobres tancats identificats com a 1, 2A i 2B, 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. 
 
El sobre número 1 ha de contenir el formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació 
(DEUC), el sobre número 2A ha de contenir el model de l’Annex 3 amb 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. 
 
Cadascun dels sobres presentats per la licitadora únicament ha d'incloure la documentació per a la 
qual està destinat. D'aquesta manera, la documentació que contingui el sobre núm. 1 i el sobre núm. 
2A no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre núm. 2B.  
 
L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació, que podrà decidir la Mesa de 
Contractació per delegació de l’òrgan de contractació. 
 
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. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
s’informa que les dades personals de les licitadores s’incorporaran al fitxer Gestió Comptable de 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM amb la finalitat de gestionar la contractació d’aquesta entitat. Aquestes 
dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP 
(Perfil de Contractant). Els usos previstos són el registre de les dades de contacte de les empreses (i 
persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP 
(Perfil de Contractant) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta 
implícit el consentiment de les licitadores en els tractaments de les seves dades per les finalitats indicades. 
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Aquestes podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Gestió 
Comptable presentant sol·licitud a BARCELONA ACTIVA SAU SPM (C/ Llacuna, 162-164, 08018 de 
Barcelona) o mitjançant l’adreça electrònica: juridic@barcelonactiva.cat, indicant clarament en l’assumpte 
Exercici de Dret LOPD i adjuntant còpia del DNI. Pel que fa al fitxer PSCP, hauran de presentar sol·licitud a 
les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, ubicades al 
Passeig de Gràcia, 19, 08007 de Barcelona o mitjançant l’adreça electrònica: 
protecciodedades.eco@gencat.cat 
 

1. Sobre núm. 1 – Document únic europeu de contractació (DEUC) 
 
A l’exterior, hi ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. DEUC per al procediment relatiu al contracte que té 
per objecte ... , Exp. 46/17, tramitat per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, presentada per ... amb CIF/NIF ..., 
amb domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... correu electrònic ..... "  
 
El sobre ha de contenir únicament: 

- El Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) segons instruccions de l’Annex 1 

- La declaració responsable segons model de l’Annex 2  

- Una relació del personal i les seves titulacions acadèmiques i professionals encarregat d’executar les 
prestacions en cas de resultar adjudicatària, en els termes indicats a la clàusula 6.2.2. b) del Plec. 

 
Informació relativa al DEUC 
 
L’empresa licitadora, als efectes de justificar la seva capacitat d’obrar i solvència, aportarà de forma 
obligatòria el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) previst i regulat en l’article 59 de la Directiva 
24/2014 de contractació pública i el Reglament d’Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 
2016, pel que s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació. 
 
El formulari del DEUC referit a aquesta licitació es facilita com a document adjunt d’aquest plec i serà 
accessible en el Perfil de Contractant. En l’Annex 1 d’aquest plec es detallen les instruccions per a 
complimentar correctament el DEUC. 
 
Si l’empresa es troba inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya podrà respondre els apartats 
corresponents del DEUC que es corresponguin declarant que les dades o la informació figuren en el 
Registre corresponent, sempre que la informació estigui actualitzada. 
 
Les unions temporals d’empreses (UTE) hauran d’incorporar en el sobre el DEUC propi de cada una de les 
empreses que proposen formar aquesta agrupació 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. 
 
Informació relativa a la declaració responsable, que ha de contenir: 
 
- En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, l’empresa licitadora haurà de declarar de forma 
responsable si realitza, o no, operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, 
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu 
defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. L’empresa licitadora que hagi manifestat que té relacions 
legals amb paradisos fiscals ha de presentar en aquest mateix sobre la documentació descriptiva dels 
moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el 
Perfil de contractant municipal de què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.  
 
- Compromís del manteniment durant la vigència del contracte les condicions laborals i socials de les 
persones treballadores que executin el contracte.   
 
- Que l’empresa disposa del Pla d’Igualtat entre homes i dones d’aplicació a les persones treballadores que 
executin el contracte o si pel nombre de persones treballadores no hi està obligada, les mesures adoptades 
per assolir la igualtat entre homes i dones que eliminin esteriotips, fomentin el valor de la igualtat en tots els 

mailto:juridic@barcelonactiva.cat
mailto:protecciodedades.eco@gencat.cat
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àmbits i un protocol per prevenir, detectar, actuar i resoldre situacions d’assetjament sexual i per raó de 
sexe, tot d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació i la Llei orgànica 3/2007 (art. 459) i la Llei catalana 
17/2015. 
 
- Que l’empresa forma part o no d’un grup de societats o empreses d’acord amb l’article 42 del Codi de 
Comerç i, en cas afirmatiu, indicar quines són les empreses que formen part d’aquest grup. 
 
- La forma de constitució de la garantia del contracte. 
 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM podrà demanar a les licitadores, en qualsevol moment del procediment, 
que presentin la totalitat o una part dels documents acreditatius de la seva personalitat, capacitat d’obrar, 
representativitat, solvència econòmica i financera i tècnica, habilitació professional així com qualsevol altres 
que consideri oportuns. 
 
En tot cas, la licitadora proposada com a adjudicatària haurà de presentar, en el moment que sigui requerida 
i sempre abans de l’adjudicació, els documents oportuns per a acreditar el contingut de la declaració i altres 
aspectes que l’òrgan de contractació consideri necessaris.  
 
Les certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents seran obtingudes d’ofici per l’òrgan de contractació. 
 
Documents acreditatius 
 
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. 
 
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 reciprocitat lliurat per la missió diplomàtica esmentada. 

 
b) Documents que acrediten l’apoderament si la licitadora actua mitjançant representant o es tracta d'una 
persona jurídica:  
 
b.1. Document públic d'apoderament degudament inscrit en el Registre públic corresponent. 
 
b.2. NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 
c) Documents o mitjans que acrediten l’aptitud i la solvència mínimes requerides per accedir a l’adjudicació 
del contracte: 
 
c.1. Per acreditar la solvència econòmica i financera: Els comptes anuals de l’any de major volum dels tres 
últims anys per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les persones empresàries individuals no 
inscrites al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum de negocis de l’any de major volum dels tres 
últims anys mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  
 
De forma alternativa, la licitadora podrà aportar l’Impost de Societats o altre document acreditatiu acceptat 
per BARCELONA ACTIVA SAU SPM per a acreditar el volum global de negocis mínim indicat a la clàusula 
6. 
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En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de la licitadora sigui inferior a un any podrà 
acreditar la solvència econòmica i financera a través d’algun dels altres mitjans previstos a l’article 75 del 
TRLCSP.  
 
c.2. Per acreditar la solvència tècnica o professional:  
 

- Relació dels principals serveis efectuats durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc 
anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, que 
inclogui import, dates i l’entitat destinatària, pública o privada, d’aquests.  
 

- Declaració amb la relació de béns materials i tècnics què disposarà per a l’execució dels treballs i 
prestacions contractades. 
 

- Documents acreditatius de les titulacions o acreditacions acadèmiques o professionals i de l’experiència 
del personal, integrat o no en l’empresa, encarregat d’executar les prestacions. 

 
Alhora, també pot presentar-se constituint unions temporals d’empreses i acreditar la solvència de forma 
acumulativa.  
 

d) 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. 
 

e) Només per a empreses estrangeres: la participació en la licitació comporta la submissió de l’adjudicatària 
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. 
 
f) Especialitats en relació a les unions temporals d’empreses: 
- Cadascun dels membres que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar. 
- La solvència es pot acreditar de forma acumulativa conforme als apartats anteriors. 
- Acreditar la seva constitució en escriptura pública i aportar el CIF definitivament assignat. 

 
g) Aquelles empreses que comptin amb 50 o més treballadors/es hauran d’acreditar que almenys el 2% de 
la plantilla està composada per persones amb diversitat funcional 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 de persones treballadores amb diversitat funcional. 
Aquesta acreditació cal fer-la mitjançant certificat on hi consti el nombre global de persones treballadores de 
la plantilla i el nombre particular de persones treballadores amb diversitat funcional o bé mitjançant 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. 
 
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 i una declaració responsable del representant legal conforme les 
circumstàncies reflectides en el certificat no han experimentat cap variació. 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. 
 

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 ....... ...................,  Exp. 46/17, tramitat per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, presentada 
per ... amb CIF/NIF...”  i contindrà la proposició tècnica, amb els elements de judici i la documentació 
acreditativa de les referències tècniques i d’altra tipus per a la ponderació dels criteris d’adjudicació 
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avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 9.2 (Criteris de valoració de les ofertes que 
depenen d’un judici de valor) del present Plec. 
 

3.Sobre núm. 2B: Acreditació dels criteris avaluables de forma automàtica 
 
A l’exterior hi ha de figurar la menció "Sobre 2B. Proposició econòmica i documentació acreditativa per a la 
ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica relativa al procediment relatiu al contracte que té 
per objecte ....................................................,  Exp. 46/17, 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 
............................................................................................., es compromet a realitzar-lo amb subjecció al 
plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques pel preu següent:  
 

  Import ofert (IVA exclòs) Import IVA Import total (IVA inclòs) 

SERVEI BÀSIC INICIAL €  € 

SERVEI EVOLUTIUS/VARIACIONS:   

 Perfil 1: Redactor/periodista digital  ........................................€/h ........................ €/h 

 Perfil 2: Community manager  €/h  €/h 

 Perfil 3: Maquetador web disseny 
gràfic  

€/h  €/h 

 Perfil 4: Cap de projecte  €/h  €/h 

 
d'acord amb el detall en conceptes o partides que s'adjunta 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) Annex que inclogui un desglossament complet i detallat en conceptes o partides de l’oferta econòmica, 
indicant com a mínim la tarifa mensual del servei bàsic inicial i, dins d’aquesta, desglossant el número 
d’hores proposat per cada perfil assignat, segons les tasques detallades en el Plec de prescripcions 
tècniques. 
 

Clàusula 8. Termini per a la presentació de la documentació i de les 
proposicions 
 
8.1. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de com a mínim 40 dies naturals a 
comptar des de la data de la remesa de l'anunci al DOUE i finalitzarà el dia indicat en l’anunci de licitació.  
 
8.2. 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. 
 
8.3. També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació 
d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d'imposició de la tramesa en l’oficina 
postal i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant missatge al correu electrònic 
juridic@barcelonactiva.cat indicant número d’expedient, com a màxim, el darrer dia del termini de 
presentació d’ofertes. La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remès l’oferta serà vàlida si 
hi  consten la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut íntegre de les comunicacions, 
i si s’hi identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries. 
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que 
hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses. 

mailto:juridic@barcelonactiva.cat
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8.4. La presentació de la proposició implica de forma automàtica l’acceptació incondicionada de la totalitat 
del contingut dels Plecs Reguladors. 
 
8.5. La presentació de la proposició implica de forma automàtica l’autorització expressa a l’Ajuntament de 
Barcelona i BARCELONA ACTIVA SAU SPM per a l’obtenció d’ofici per mitjans telemàtics o de qualsevol 
altre tipus dels documents previstos en la clàusula 7 del present plec relatius a la personalitat i capacitat 
d’obrar, apoderament, aptitud i solvència requerides, compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, en matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) així com d’altres que estimi 
procedents. 
 

Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes 
 
L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la relació cost-eficàcia d’acord 
amb la totalitat de la proposició. 
 

9.1. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica tenen un 

màxim de puntuació de 51 punts i són:  
 
9.1.1. El primer criteri avaluable de forma automàtica és l’oferta econòmica del preu fix del Servei bàsic 
inicial, amb un màxim de puntuació de 35 punts i ponderat de la manera següent: 

 
- Punts és el nombre de punts totals adjudicats a la proposta. 
- Preu és el preu de la proposta que s’està avaluant, IVA exclòs. 
- N és el nombre màxim de punts que es poden atorgar, en aquest cas 35 
- Preu_Projecte_Més_Barat és el preu de l’oferta més econòmica, IVA exclòs. 
- Preu_Tipus_Concurs és el preu màxim de licitació, és a dir, 240.000,00 euros, IVA exclòs. 

 
9.1.2. El segon criteri avaluable de forma automàtica és l’oferta econòmica del preu variable del Servei 
evolucions/variacions, amb un màxim de puntuació de 16 punts, segons el preu hora ofert de cada perfil 
professional, i ponderat de la manera següent:  
 

- Perfil 1: Redactor/periodista digital català, castellà i anglès: fins a un màxim de 4 punts 
- Perfil 2: Community manager: fins a un màxim de 4 punts 
- Perfil 3: Maquetador web disseny gràfic: fins a un màxim de 4 punts 
- Perfil 4: Cap de projecte; fins a un màxim de 4 punts 

En cadascun dels perfils s’aplicarà la fórmula següent: 
 

Punts=  N x ( Pmin /  P )              
 

- Punts és el nombre de punts totals adjudicats a la proposta. 
- N és el nombre màxim de punts que es poden atorgar en cada perfil 
- Pmin és el preu de l’oferta més econòmica  
- P és el preu de l’oferta que es valora 

 
Les licitadores que sobrepassin el pressupost màxim de licitació quedaran excloses, les que l’igualin 
obtindran 0 punts.  
 

9.2. 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 49 punts i seran ponderats de la 
manera següent: 
 

 La proposta d’estratègia a xarxes socials (Twitter, Facebook i Linkedin) per al servei d’ocupació de Bar-
celona Activa i en concret per arribar al públic de persones joves en situació d’atur. Caldrà indicar com 
arribar al target, com augmentar el nombre de seguidors i com millorar el percentatge d’engagement. 
Fins a un màxim de 27 punts desglossats de la forma següent:  
o Per la proposta d’estratègia de Twitter (9 punts) 
o Per la proposta d’estratègia de Facebook (9 punts) 

  













ConcursTipuseuBaratMésojecteeu

ConcursTipuseuBaratMésojecteeueu
NPunts

__Pr__Pr_Pr2

__Pr2__Pr_PrPr
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o Per la proposta d’estratègia de Linkedin (9 punts) 
 

 Proposta de disseny d’una plantilla per l’enviament de newsletters setmanals de les 4 línies de serveis, 
amb identitat corporativa, declinada a Barcelona Treball. Elaborar els continguts a partir del NL annex.  
Màxim de 8 punts. 

 

 La proposta de notícia corporativa per promocionar les incubadores d’empreses (versió en català i versió 
en anglès), fins a un màxim de 8 punts. A elaborar partir de la informació annexa. 

 

 Proposta de pla de formació anual en eines i recursos per a la comunicació digital per a l’equip de màr-
queting i comunicació de Barcelona Activa, fins a un màxim de 6 punts. Detallar les temàtiques proposa-
des, la metodologia de formació i l’enfoc/ objectiu així com els aspectes innovadors que es vulgui desta-
car.  

 
Tot i no ser objecte de valoració, en la proposta també cal incloure: 
 
- Proposta i metodologia d’organització del servei: es detallarà la proposta organitzativa general per la 

prestació dels serveis i per a cadascun dels serveis sol·licitats, especificant els recursos materials i tèc-
nics destinats i concretant el nombre de persones, la seva funció i la dedicació que es posaran a dispo-
sició de l’execució del contracte, documentant els currículums professionals i acadèmics. Es farà èmfasi 
en la capacitat d’adaptació del concursant i el seu compromís també, en la prestació dels serveis en al-
tres entorns tecnològics que es puguin esdevenir durant l’execució del contracte. 
 

- Proposta de possibles millores en la presència de Barcelona Activa en les xarxes socials.  
 
Per a la valoració d’aquests criteris les licitadores hauran de presentar, segons el model de l’Annex 3 i dintre 
del Sobre 2A, una memòria tècnica acreditativa dels criteris esmentats per a la seva valoració, que contingui 
una explicació detallada i ordenada dels aspectes a valorar en funció dels criteris d’adjudicació esmentats, 
que ocuparà com a màxim de 15 fulls, que corresponen a 30 pàgines si són a doble cara. 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 i en suport físic memòria usb.  
 
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s'ha d'incloure 
necessàriament i única en el Sobre núm. 2A. 
 
La Mesa podrà excloure totes les ofertes que no obtinguin un mínim de 25 punts en l’avaluació dels 
criteris vinculats a un judici de valor.  
 

Clàusula 10. Mesa de Contractació 

 
La Mesa de Contractació estarà constituïda per: 
 
President/a: La Directora General o el/la Director/a Operatiu/iva en qui delegui. 
 
Vocals:  
Titulars Substituts 

- El/la Director/a Operatiu/iva de l’àmbit material 
corresponent a l’objecte del contracte 

- El/la responsable tècnic amb tasques 
relacionades amb l’objecte del contracte 

- La Directora de Recursos Econòmics - El/la responsable tècnic amb tasques 
relacionades amb els Recursos Econòmics 

- El/la responsable tècnic amb tasques 
relacionades amb l’objecte del contracte 

- El/la tècnic/a d’un àmbit material relacionat amb 
l’objecte del contracte 

- El/la tècnic/a d’un àmbit material relacionat amb 
l’objecte del contracte 

- El/la tècnic/a d’un àmbit material relacionat amb 
l’objecte del contracte 

 
Secretari/a: El 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. 
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L’organisme tècnic especialitzat que valorarà els criteris que depenen d’un judici de valor és la Direcció 
Operativa de Màrqueting i Comunicació. 
 

Clàusula 11. Obertura de proposicions 
 
11.1. La Mesa de Contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització del 
termini de presentació de proposicions, constatarà prèviament la presentació de la declaració responsable 
integrant del Sobre número 1 i podrà recaptar de les licitadores aclariments sobre la declaració presentada o 
requerir-les per a la presentació d’altra complementària o de documents acreditatius de les mateixes, 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. 
 
11.2. En el mateix acte i tot seguit en sessió pública, la Mesa de Contractació procedirà 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. Finalitzat l’acte de la Mesa, es publicarà un 
avís al Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA indicant el nom de les empreses presentades en la 
licitació així com de les admeses, les no admeses i les excloses.  
 
Un cop rebut aquest informe, BARCELONA ACTIVA 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, 
formularà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta de classificació, per ordre decreixent, de les 
proposicions presentades i admeses i d'adjudicació a la licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. El lloc, dia i hora de l’obertura del/s sobre/s es publicarà mitjançant un avís en el Perfil de 
Contractant amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data d’obertura. 
 
11.3. En qualsevol moment, la Mesa, actuant per delegació de l’òrgan de contractació, podrà excloure les 
proposicions que no s’ajustin o incompleixin les bases explicitades en aquest plec, com les propostes que 
no superin el llindar mínim de puntuació exigit, 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’oferir 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 12. Proposta d’adjudicació i resolució  
 
12.1. BARCELONA ACTIVA SAU SPM, mitjançant resolució motivada, adjudicarà o declararà desert el 
contracte en el termini màxim de dos (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, les licitadores 
tenen dret a retirar la seva proposta. 
 
12.2. 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 ex-

ceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament a la licitadora en favor del qual es realitzi la pro-
posta; 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 presen-
tades 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 per trobar-se en un dels supòsits pre-
vistos en l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 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 justifi-
cació 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 d'acord amb l'ordre de 
classificació de les proposicions presentades i acceptades. 
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12.3. Prèviament a l'adjudicació, es requerirà a la licitadora que hagi presentat l'oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè presenti, dins del termini de deu (10) dies hàbils a comptar del següent al de la recepció 
del requeriment,  la documentació acreditativa de: 

- Compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en aquest plec 

- Constitució de la garantia definitiva o declaració conforme la constituirà mitjançant la modalitat de reten-
ció de preu. 

- Altra que sigui procedent. 
 
També, prèviament a l'adjudicació, s’obtindran d’ofici per part de l’òrgan de contractació les certificacions 
acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents i es consultarà 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 cinc (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.  
 
12.4. 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. 
 

Clàusula 13. Garantia definitiva  
 
La licitadora seleccionada per a l'adjudicació del contracte està obligada a constituir una garantia definitiva 
consistent en el 5% de l’import de licitació, IVA exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del 
següent al de la recepció del requeriment. 
 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM prescriu com a opció preferent per a constituir aquesta garantia la fórmula 
de retenció de preu, si així ho indica 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. Si la licitadora proposada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de 
constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció de preu, l’import total d’aquesta serà retingut del 
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la 
garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així 
successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 
 
Quan l’adjudicatària no s’aculli a la fórmula de retenció de preu, haurà de constituir la garantia dins del 
termini de deu (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 14. Notificació, perfeccionament i publicitat de la 
formalització  
 
14.1. L'adjudicació del contracte serà notificada a les licitadores en el termini màxim de deu (10) dies hàbils 
següents a què hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en el Perfil de Contractant 
(www.barcelonactiva.cat), junt amb l’Acta de la Mesa de Contractació.  
 
14.2. El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorreguts 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l'adjudicació a la licitadora. Si finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial que 

http://www.barcelonactiva.cat/
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impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió es requerirà 
l'adjudicatària perquè en un termini no superior a 5 dies naturals des del següent al de la recepció del 
requeriment procedeixi a formalitzar el contracte.  
 
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 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. 
 
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.  
 
14.4. La formalització del contracte s’haurà de publicar en el Perfil de Contractant i, de forma 
complementària, es podrà publicar addicionalment en diari/s oficial/s. 
 

Clàusula 15. Abonaments a l’adjudicatària 

 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals a 
comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de BARCELONA ACTIVA SAU SPM.  
 
La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitats per Barcelona 
Activa i hauran de fer-se arribar via correu electrònic a l’adreça registre.factures@barcelonactiva.cat. 
 

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 16. 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. 
 

Clàusula 17. 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, tant les previstes en els plecs 
com en la proposta o oferta. 

- Adreçar a l’adjudicatària les ordres i instruccions oportunes per a assegurar la correcta realització. 

- Portar la interlocució amb la coordinadora tècnica o responsable designada per l’adjudicatària. 

- Vetllar perquè l’empresa contractada acrediti l’obligació que les persones treballadores destinades a 
l’execució del contracte estiguin afiliades i d’alta a la Seguretat Social i a aquest efecte, podrà sol·licitar a 
l’adjudicatària, juntament amb cada factura, les nòmines i els documents TC1 i TC2 acreditatius del pa-
gament dels salaris i la Seguretat Social de les persones que executin el contracte i acompanyar aquests 
documents a cada factura validada. 

 
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 SAU SPM 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. 
 

mailto:registre.factures@barcelonactiva.cat
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BARCELONA ACTIVA SAU SPM també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, 
que s’executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord amb les obligacions i exigències 
contingudes al present plec. 
 

Clàusula 18. Condicions d’execució contractual i obligacions 
essencials del contracte 
 
18.1. Condicions d’execució contractual 
 
S’estableixen com a condicions d’execució contractual: 

 
- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials indicats i 

compromesos en l’oferta. 
 
- Garantir que no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes en l’execució del contracte. 
 
- Mantenir durant la vigència del contracte les condicions laborals i socials de les persones treballadores 

designades per a l’execució al presentar l’oferta. 
 

- Disposar i complir el Pla d’Igualtat entre homes i dones d’aplicació als treballadors que executin el 
contracte o si pel nombre de treballadors no està obligada, les mesures adoptades per assolir la igualtat 
entre homes i dones que eliminin esteriotips, fomentin el valor de la igualtat en tots els àmbits i un 
protocol per prevenir, detectar, actuar i resoldre situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, tot 
d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació i la Llei orgànica 3/2007 (art. 459 i la Llei catalana 17/2015). 

 

18.2. Obligacions essencials del contracte: 
 

- La vinculació de la contractista a l’oferta presentada en tots els seus termes i l’efectiva dedicació o 
adscripció  a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials indicats en ella i en el plec. 

 
- El compliment del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 pel qual es reconeix clàusula essencial dels 

contractes públics municipals que la contractista no tingui relació econòmica ni financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

 
- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula tindrà el caràcter 

d’obligació contractual essencial.  
 

Clàusula 19. Obligacions de la contractista 
  
A més de les obligacions establertes en la normativa vigent d’aplicació, estarà obligada a: 
a. 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 acreditar 
que la seva situació laboral s'ajusta a dret.  

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

c. Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, BARCELONA 
ACTIVA descomptarà l'import de les esmentades despeses de la primera factura que s'expedeixi o de 
les següents, si fos necessari. 

d. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta 
gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislació vigent. 

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 mateix. 

f. 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:  
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- 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 
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. 

- Contemplar i acceptar l'adaptació al clausulat motivat pel RGPD (Reglament General de Protecció 
de Dades) i la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades o normativa que la substitueixi) que sigui 
adoptat per l’Ajuntament de Barcelona o per Barcelona Activa. 

g. 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. 

h. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en el 
desenvolupament dels serveis objecte del contracte. 

i. 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. 

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. 

l. Complir les obligacions següents relatives als principis ètics i regles de conducta als quals les licitadores 
i contractistes han d’adequar la seva activitat, en desenvolupament de la previsió de l’article 55.2 de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: 
- Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure o dur a 

terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al què el Codi Penal refereix com a 
corrupció com també en relació a actuacions èticament reprovables, posar en coneixement dels 
òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o 
pugui afectar el procediment o la relació contractual i no realitzar qualsevol altra acció que pugui 
vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en relació a l’àmbit del contracte o de les 
prestacions contractades. 

- Denunciar, durant l’execució del contracte, les situacions irregulars que es puguin presentar en el 
procés de contractació. 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos, entès com qualsevol situació en la qual els membres del personal del poder 
adjudicador o d'un proveïdor de serveis de contractació que actuï en nom del poder adjudicador que 
participin en el desenvolupament del procediment de contractació o puguin influir en el resultat 
d'aquest procediment tinguin, directament o indirecta, un interès financer, econòmic o personal que 
pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment 
de contractació. I tenint en compte també les previsions que es contenen respecte del conflicte 
d’interessos en la Directiva 2014/24/UE. 

- No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació, 
continuació o manteniment del contracte en interès propi o de tercers. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells 
mateixos ni per a terceres persones, amb independència del vincle personal o professional que 
puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els procediments de 
contractació. 
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- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 
de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, 
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el 
contracte dels quals tingués coneixement. 

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant la licitació o l’execució del contracte, per 
obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus en interès propi.  

- No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder adjudicador, obtenir 
informació confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en el procediment de contractació o 
proporcionar negligentment informació enganyosa que pugui tenir una influència important en les 
decisions relatives a l'exclusió, selecció o adjudicació”.  

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats. 

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del 
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les 
obligacions anteriors. 

m. Lliurar una memòria resum de l’execució del contracte en format pdf i en paper degudament 
enquadernat. 
 

Clàusula 20. Modificació del contracte  

 
20.1. Un cop perfeccionat el contracte, BARCELONA ACTIVA SAU SPM només podrà modificar el contracte 
per raons d’interès públic i per les causes previstes i precises en aquest Plec: 
 
Per raons d’interès públic:  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 i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per 
a respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà obligatòria per a la contractista. En 
conseqüència, sempre que es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les següents 
circumstàncies: 

- 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 de les especificacions tècniques. 

- Inadequació de les especificacions de la prestació per causes objectives que determinin la seva falta 
d’idoneïtat, consistents en circumstàncies 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. 

- Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes inicialment 
definits. 

- 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. 

- Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, ambientals, urbanístiques, de seguretat o 
d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del contracte. 

 
Per les causes previstes a l’article 9 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública, que són les següents: 
- Quan es requereixin serveis addicionals que resultin necessaris i que no estiguessin inclosos en la 

contractació original, sempre que canviar de contractista no sigui factible por raons econòmiques o 
tècniques o que generin inconvenients significatius o un augment substancial de costos per al poder 
adjudicador. No obstant, l’increment del preu resultant de la modificació del contracte no excedirà del 50 
% del valor del contracte inicial. En cas de què s’introdueixin diverses modificacions successives, 
aquesta limitació s’aplicarà al valor de cada una de les modificacions.  

- La successió en la persona del contractista per fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió 
d’empresa o branca d’activitat. 
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En qualsevol cas, aquestes modificacions s’hauran d’adequar a la normativa comunitària. 
 
20.2. Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ons seran obligatòries per a la contractista. 
Aquestes modificacions són obligatòries per a la contractista, retribuïdes i no indemnitzables. 
 
20.3. 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. La modificació s’haurà de formalitzar per escrit. 
 

Clàusula 21. Recepció, liquidació 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.  
 
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 BARCELONA ACTIVA SAU SPM rebi la factura si aquesta és posterior a la data 
de recepció. 
 
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i característiques. 
 
Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia quan s’aprovi la liquidació del contracte, si no 
resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir a la contractista. 
 

Clàusula 22. Subcontractació i cessió 
 
22.1. L’adjudicatària no podrà subcontractar amb tercers la realització parcial o total del contracte. 
 
22.2. Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del contracte a favor de tercera persona. 
 

Clàusula 23. Demora en les prestacions  
 
L’adjudicatària està obligada a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització així com 
també els terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva. La constitució en mora de l’adjudicatària 
no necessitarà intimació prèvia per part de BARCELONA ACTIVA SAU SPM. 
 
Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del 
termini parcial o total, BARCELONA ACTIVA podrà optar per la resolució del contracte. 
 
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a la contractista perquè pugui formular al·legacions en el 
termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents. 
 
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   
 
24.1. 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. 
 
24.2. 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 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. 
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Les faltes establertes en aquest plec se subjecten, segons llur tipificació, al règim de sancions i altres 
responsabilitats previst al Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar des de 
la data d’incoació del corresponent expedient. 
 

Clàusula 25. Resolució  
 
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 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 de l’adjudicatària a ajustar-se a 
les indicacions efectuades per BARCELONA ACTIVA SAU SPM per tal d'ajustar el contracte a les seves 
necessitats, la no compareixença reiterada a les reunions de treball, la manca de compliment en els 
terminis parcials que es puguin establir, l'omissió d'informació i qualsevol actitud o negligència que pugui 
afectar el desenvolupament del contracte. 

- Per una situació prevista com a causa de prohibició de contractar que esdevingui una vegada 
perfeccionat el contracte. 

- Trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a altres candidats o licitadores, haver-se 
posat d'acord amb altres participants en el procediment de licitació i haver subcontractar alguna tasca a 
altres empreses participants en aquesta licitació. 

- 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. 

- La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos fiscals, segons estableix el 
Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi un 
perjudici molt greu. 

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

Clàusula 26. Execució  
 
L’execució del contracte serà dirigida i gestionada exclusivament per l’adjudicatària que assumeix tot el risc 
empresarial del mateix. L’adjudicatària designarà, en cada moment, les persones que executaran les 
prestacions, determinarà les tasques a portar a terme d’acord amb les instruccions generals de 
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 i drets d‘imatge 
 
L’adjudicatària cedeix a BARCELONA ACTIVA SAU SPM i l’Ajuntament de Barcelona, durant el temps de 
durada màxima que la legislació reguladora de la propietat intel·lectual atorga als drets d’explotació de les 
obres, de forma no exclusiva, amb caràcter gratuït i per a l’àmbit territorial mundial, els drets d’explotació 
que es derivin de l’autoria del resultat del contracte, a partir d’ara l’Obra. En particular, cedeix els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de l’Obra, en qualsevol mitjà o suport, inclosa la 
publicació en el repositori institucional de l’Ajuntament de Barcelona (BCNROC).  
 

http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=repositori
http://www.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=BCNROC
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La cessió dels drets de reproducció de l’Obra comprèn la reproducció, total o parcial, en un suport digital per 
a la seva incorporació en una base de dades electrònica, incloent el dret a emmagatzemar-la en centres 
servidors així com el dret a realitzar qualsevol altra reproducció temporal necessària per a permetre els 
usuaris la visualització, reproducció o gravació en un disc dur, sense perjudici de l’establert pel tipus de 
modalitat de llicència d’ús. 
 
La cessió dels drets de comunicació pública de l’Obra inclou la posada a disposició, total o parcial, de l’Obra 
en format digital així com la difusió a través de qualsevol canal de comunicació analògic o digital.  
 
La cessió dels drets de transformació inclou la transformació o adaptació de l’Obra, ja sigui directament o 
través de tercers, quan es consideri necessari per tal d’adequar-la al format, imatge o aparença d’internet o 
qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet, així com a incorporar qualsevol altre sistema 
de seguretat en el format electrònic de l’Obra. 
 
La cessió de drets d’explotació objecte del present contracte comprèn, així mateix, la facultat de 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM i l’Ajuntament de Barcelona per enviar metadades de l’Obra als cercadors, 
xarxes d’investigació o repositoris que tinguin per convenient.  
 
L’adjudicatària acredita que és el titular dels drets de propietat intel·lectual en relació amb l’Obra objecte del 
contracte, que l’Obra és original i que, en el cas d’haver cedit prèviament els drets sobre l’Obra a tercers, 
ostenta l’oportuna reserva als efectes d’aquesta cessió. 
 
L’adjudicatària respon davant BARCELONA ACTIVA SAU SPM i l’Ajuntament de l’autoria i originalitat de 
l’Obra i de l’exercici pacífic dels drets d’explotació cedits en virtut d’aquest contracte, garantint que sobre els 
mateixos no existeixen compromisos o gravàmens de cap tipus que puguin atemptar contra els drets que es 
cedeixen. BARCELONA ACTIVA SAU SPM i l’Ajuntament de Barcelona podrà repetir a la persona autora 
qualsevol responsabilitat que li pugui ésser exigida en virtut d’accions, reclamacions, multes o conflictes 
instats per tercers en relació amb els drets d’explotació de l’Obra. 
 
L’adjudicatària és l’única responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions que 
puguin aparèixer en l’Obra. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de BARCELONA ACTIVA SAU SPM i 
l’Ajuntament de Barcelona respecte de les eventuals reclamacions formulades de terceres persones en 
relació als referits drets. 
 
L’adjudicatària autoritza a què la llicència d’ús de la publicació de l’Obra en el repositori institucional de 
l’Ajuntament de Barcelona o en repositori de BARCELONA ACTIVA SAU SPM sigui en la modalitat de 
“Reconeixement-No Comercial-Sense obra derivada” (CC-BY-NC-ND), de manera que l’Obra pugui ésser 
distribuïda, copiada i exhibida sempre que es citi la seva autoria, no se n’obtingui benefici comercial i no es 
realitzin obres derivades. 
 
Els drets de propietat intel·lectual dels continguts que eventualment BARCELONA ACTIVA SAU SPM posi 
a disposició de l’adjudicatària per a l’execució del contracte així com els drets d’imatge de les persones que 
apareixen en els esmentats continguts pertanyen en exclusiva, sense limitació temporal ni territorial, a 
BARCELONA ACTIVA SAU SPM i l’adjudicatària els pot utilitzar exclusivament per a la realització de 
l’objecte del contracte, no podent, per tant, publicar-los, divulgar-los o posar-los, directament o 
indirectament, a disposició de tercers, sigui quina sigui la seva utilització o la modalitat jurídica que s’utilitzi.  
 

Clàusula 28. Recursos legals dels licitadors 
 
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 40 del TRLCSP, els 
anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la 
contractació, els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims i els acords d’adjudicació d’aquest contracte. 
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic. Així mateix es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, 
de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i es regirà pel que disposen els articles 
40 i següents del TRLCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 
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procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals. 
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius 
ordinaris. 
 

Clàusula 29. Consultes 
 
Per a consultes de tipus administratiu i jurídic o tipus tècnic poden trametre correu electrònic 
juridic@barcelonactiva.cat indicant en l’assumpte el número d’expedient d’aquesta contractació.  

 
 
Informa favorablement,     APROVA: 
 
 
Angel Pascual Oliva     Sara Berbel Sánchez 
Director de Serveis Jurídics    Directora General BARCELONA ACTIVA SAU SPM   
 
Barcelona, 26 de juny de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juridic@barcelonactiva.cat
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ANNEX 1. DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) I 
INSTRUCCIONS PER AL SEU COMPLIMENT (a incloure al sobre 1) 
 
 

S’adjunta a aquests plecs un document XML amb les dades bàsiques per poder complimentar el DEUC. 

 

Seguidament es detallen les instruccions que han de seguir les empreses licitadores per complimentar 

correctament el DEUC: 

 

1. Dels plecs publicats s’ha de descarregar i guardar en el seu ordinador l’annex XML  
 

2. Anar a l’adreça següent: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 
 
3. Indicar que és un operador econòmic 
 
4. Indicar que vol importar un DEUC 
 
5. Annexar l’XML de la licitació  
 
6. Se li carregarà amb les dades que ha emplenat l’òrgan de contractació i només haurà d’indicar si com-

pleix o no amb els requisits demanats 
 
7. Indicar la nacionalitat i fer “siguiente” 
 
8. Emplenar les dades que es demanen en la licitació. 

 
9. Imprimir el document. 
 
10. Signatura en pdf o manual 

 
11. Incorporar al Sobre número 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE (a incloure al sobre 1) 
 
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 
............................................... (núm. expedient 42/17). 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
Que es compromet a no trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a altres candidats o 
licitadores, que no s'ha posat d'acord ni es posarà d'acord amb altres participants en el procediment de 
licitació i que no subcontractarà cap tipus de tasques a altres empreses participants en aquesta licitació. 
 
Que NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat 
espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o 
contra la Hisenda Pública.  
o 
Que SÍ realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora 
d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
Hisenda Pública. És per això que adjunta la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i 
tota la informació relativa a aquestes actuacions. 
 
Que es compromet a mantenir les condicions laborals i socials de les persones treballadores que executin el 
contracte durant la seva vigència. 
 
Que dóna compliment a la normativa en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Que SÍ / NO forma part o no d’un grup de societats o empreses d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç. 
En cas afirmatiu, les empreses que formen part d’aquest grup són: .......................................... 
 
Que en cas de resultar adjudicatària SI / NO constituirà la garantia mitjançant la fórmula de retenció en el 
preu. En cas que no, especificar mitjançant quina de les altres fórmules previstes a la clàusula 13 del plec 
de clàusules administratives constituirà la garantia. 
 
 
 
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 
SPM 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 SPM, carrer Llacuna 162-164 de Barcelona. 
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ANNEX 3. MODEL DE PROPOSICIÓ TÈCNICA A VALORAR D’ACORD 
AMB CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (a incloure en el sobre 2A) 
 
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 
..............................................., es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions 
estipulats, d’acord amb la següent proposta: 
 
 
Aplicar els criteris de judici de valor previstos en la clàusula 9.2 del Plec:  
 
CRITERI DE VALORACIÓ 1 ........................................................, amb puntuació màxima de ... punts. 
Explicació si no hi ha subcriteris: ............................................ 
 
Subcriteri 1.1 ..............................................., amb puntuació màxima de ... punts. 
Explicació: ............................................ 
 
Subcriteri 1.2 ..............................................., amb puntuació màxima de ... punts 
Explicació: ............................................ 
 
Subcriteri 1.3 ..............................................., amb puntuació màxima de ... punts 
Explicació: ............................................ 
 
CRITERI DE VALORACIÓ 2 ........................................................, amb puntuació màxima de ... punts. 
Explicació si no hi ha subcriteris: ............................................ 
 
Subcriteri 2.1 ..............................................., amb puntuació màxima de ... punts. 
Explicació: ............................................ 
 
Subcriteri 2.2 ..............................................., amb puntuació màxima de ... punts 
Explicació: ............................................ 
 
Subcriteri 2.3 ..............................................., amb puntuació màxima de ... punts 
Explicació: ............................................ 
 
 
I així successivament  
 
 
 
 


