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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte 

L’objecte del contracte és el servei de traducció i mediació intercultural, la missió del qual és 

proporcionar recursos als professionals de serveis municipals per facilitar la comunicació 

intercultural i prevenir i resoldre els conflictes que es puguin donar en les relacions entre 

persones i col·lectius amb diferents cultures d’origen.  

 

La seva finalitat és constituir-se en un instrument de pont entre diferents òptiques i visions de la 

realitat, afavorint el diàleg, les relacions constructives i la convivència ciutadana. 

 

El seus objectius generals són: 

 

▪ Millorar l’accés de la ciutadania als serveis municipals. 

▪ Afavorir l’acollida des dels serveis municipals de la població vinculada a processos migratoris.  

▪ Afavorir el dret de la persona usuària a ser informada i a comprendre aquesta informació. 

▪ Donar suport als professionals dels serveis municipals per poder portar a terme les seves 

actuacions professionals des d’un enfoc intercultural. 

 

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

 

- Pressupost màxim de licitació desglossat en costos directes i indirectes. 

- Oferta anormalment baixa per incompliment de convenis. 

- Salari de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte. 

- Pagament del preu a les empreses subcontractades. 

- Subrogació de la plantilla laboral. 

- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 

- Contractació de persones en situació d'atur amb dificultats especials d'inserció laboral o 

d'exclusió social. 

- Pla d'Igualtat o mesures d'igualtat. 

- Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals. 

- Comunicació inclusiva. 

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

- Igualtat d'oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI. 

- Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

- Ocupació de persones amb discapacitat. 

- Accessibilitat universal. 

 

La documentació incorporada a l'expedient que té naturalesa contractual és aquest plec, el plec 

de prescripcions tècniques i tota aquella documentació tècnic-administrativa que l’acompanyi.  

 

Aquest contracte té naturalesa administrativa i se sotmet a la legislació de contractes del sector 

públic, al Plec de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Barcelona de 31 

d'octubre de 2014, publicat en el BOP de 21 de novembre (a partir d'ara, denominat "Plec de 

clàusules administratives generals"), i al Decret d'alcaldia de 24 d'abril de 2017 sobre la 

contractació pública sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d'abril. 

 

També li és d'aplicació el Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula 

essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o subcontractistes, o 

empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un 

país considerat paradís fiscal. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&cerca=1
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&cerca=1
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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 el 

de 1.205.588,72 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.095.989,74 euros, 

pressupost net, i 109.598,98 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10 per 

100. 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 

per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

 

El sistema de determinació del preu es refereix a la totalitat de les prestacions objecte del 

contracte. 

 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els 

preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules 

administratives generals, i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i partida/es següent/s:  

 

Import total 1.205.588,72€ 
 

A efectes de valoració de les ofertes s’ha de considerar que el servei té una part del preu com a 

despesa per preu global i una altra part com a despesa per preu unitari segons detall adjunt. 

    
Concepte 

  

TOTAL ANUAL 

Quantitat 
anual 

Preu Unitari 

COST FIX:  recursos necessaris per a la prestació, gestió, 

coordinació i supervisió del servei. 
    

      

177.167,15 €  

COST VARIABLE       

Traducció presencial individual, familiar o grupal (60') 3.800   42,00 €  159.600,00 € 

Traducció documental necessària en les intervencions de traducció 
presencial o mediació  

50   27,00 €       1.350,00 €  

Mediació intercultural  interpersonal (70'): 2500 intervencions/any  2.500   62,00 €  
      155.000,00  

€  

Mediació intercultural col·lectiva (90'): 55 interv./any x 2 mediadors 55   92,00 €       5.060,00 €  

TOTAL COST VARIABLE ANUAL     
      321.010,00 

€  

PREU DE LICITACIÓ ANUAL (COST FIX + COST VARIABLE)     
      

498.177,15€  

Costos generats per la gestió 5% 24.908,86 € 24.908,86 € 

Marge empresarial 5% 24.908,86 € 24.908,86 € 

TOTAL SENSE IVA   
      

547.994,87€ 

IVA 10% 54.799,49€ 54.799,49€ 

PREU DE LICITACIÓ ANUAL AMB IVA     602.794,36€  

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2018 22703 23161 0801 448.905,39 € 10 44.890,54 € 493.795,93€ 

2019 22703 23161 0801 547.994,87 € 10 54.799,49 € 602.794,36€ 

2020 22703 23161 0801 99.089,48 € 10 9.908,95 € 108.998,43€ 
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D’altra banda, en el mateix sentit cal tenir en compte que els 2 mediadors fixos de plantilla 

realitzen aproximadament el 32% de les mediacions interculturals interpersonals i el 40% de les 

mediacions interculturals col·lectives que s’inclouen a la part variable. 

 

Aquest pressupost correspon a:   

 

Costos Directes Import € 

Recursos necessaris per a la prestació, gestió, coordinació 

i supervisió del servei 

177.167,15 

TOTAL COSTOS DIRECTES 177.167,15 

Costos Indirectes Import € 

Contractació de serveis de traducció i mediació externs 321.010,00 € 

Costos derivats de la gestió i marge empresarial 49.817,72 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 370.827,72 

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes) 547.994,87  

 
 
L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni de Catalunya 

d'Acció Social amb infants, joves famílies i d'altres en situació de risc. Aquesta indicació no 

prejutja el conveni que hi sigui d'aplicació. 

 

Els costos salarials s’han calculat a partir de la plantilla de treballadors/es necessària pel 

desenvolupament de les tasques assignades al servei amb les categories i funcions 

professionals, nombre de persones i dedicació que s’especifica a la clàusula 3 del plec de 

prescripcions tècniques:  

 

PART FIXA. Tasques de prestació,  

gestió, coordinació i supervisió. 

Nombre de 

persones i 

Categoria 

professional 

Dedicació 

(hores) 

Coordinació global del Servei 1 Director/a 1.725 h./any 

Coordinació de la demanda de Traducció 1 Diplomat/da 1.725 h./any 

Coordinació de la demanda de Mediació 1 Llicenciat/da 1.725 h./any 

Mediació àrab/bereber 1 Diplomat/da 1.725 h./any 

Mediació urdú/panjabi 1 Diplomat/da 1.725 h./any 

Suport administratiu 1 Administratiu/va 1.725 h./any 

PART VARIABLE. Intervencions de  

traducció i mediació intercultural. 

Funció 

professional 

Dedicació 

(intervencions) 

Traducció Presencial individual i familiar de 60’ Traductor/a 2.800 anuals 

Traducció Presencial grupal de 60’ Traductor/a 200 anuals 

Traducció Presencial grupal de 120’ Traductor/a 400 anuals 

Traducció documental relacionada directament  

amb les intervencions de traducció presencial o 

mediació 

Traductor/a 50 fulls anuals 

Mediació Interpersonal Mediador/a 2.500 anuals 

Mediació Col-lectiva Mediador/a 55 anuals 

 

 

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del 

contractista o per raons d'interès públic, només amb el tràmit d'audiència i l'informe de la 

Intervenció. 



 
 
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 

Direcció de Planificació i Control 
 
Pg. de Sant Joan, 75, 8a. planta 
08009 Barcelona 
www.bcn.cat 
 

 

 

Pàg. 5 
Ref :17004756 

 

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 

municipals. 

 

Atès que el contracte es formalitza en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n sotmet 

l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les 

obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent. 

 

 

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

publicitat, és de 2.604.766,83 € euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Any VE prestació VE eventuals 

 pròrrogues 

VE eventuals 

modificacions 

SUMA 

2018 448.905,39€  84.528,82€ 533.434,21€ 

2019 547.994,87€  103.200,00€ 651.194,87€ 

2020 99.089,48€ 448.905,39€ 103.200,00€ 651.194,87€ 

2021  547.994,87€ 103.200,00€ 651.194,87€ 

2022  99.089,48€ 18.658,53€ 117.748,01€ 

TOTAL 1.095.989,74€ 1.095.989,74€ 412.787,35€ 2.604.766,83€ 

 

Clàusula 3. Termini d'execució 

La durada inicial de les prestacions del contracte és de dos anys, a partir del dia 8 de març de 

2018 (o del següent al de la seva formalització si és posterior), fins al 7 de març de 2020 (o el 

que correspongui fins arribar als dos anys de durada). 

 

La vigència del present contracte podrà prorrogar-se per mutu acord de les parts, manifestat 

expressament, fins a un màxim de 4 anys. 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 de la seva vigència inicial o de les seves pròrrogues. 

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant. 

Expedient de contractació i procediment d'adjudicació 

1. L'òrgan de contractació és la Comissió de Govern i la persona interlocutora per aquest 

contracte és, per temes tècnics la Sra. Lola Rodríguez, correu electrònic lrodriguezm@bcn.cat i 

per temes administratius la Sra. Ana Ballano amb correu electrònic 

contractació_recursos@bcn.cat. 

 

2. 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/BCNAjt/customProf 

 

mailto:lrodriguezm@bcn.cat
mailto:contractació_recursos@bcn.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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3. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 

 

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

Clàusula 5. Publicitat de la licitació 

1. 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. També es publicarà un anunci al Butlletí Oficial 

de l'Estat (BOE), amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l'assenyalat com a últim per a 

la presentació de les proposicions, on es farà constar la data de la tramesa de l'anunci al DOUE. 

 

2. L'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l'adjudicatari en els 

diaris o butlletins oficials o en altres mitjans de difusió, serà de 3.000 euros. 

Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels 

licitadors 

1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament 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. 

 

En aplicació del Decret d'Alcaldia de 19 de maig de 2016 els licitadors, contractistes o 

subcontractistes o empreses filials o empreses interposades d'aquest contracte públic no poden 

realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les 

Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora 

d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes 

de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació 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 classificació o la solvència exigida en 

aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. 

 

3. Els licitadors han d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional mínima 

següents: 

 

 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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3a) solvència econòmica i financera: 

 

-   La xifra anual de negocis durant els tres últims anys ha de tenir un valor mínim de 500.000 

euros. 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 podrà referir al període d'activitat. En el cas de què 

aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional. 

 

3b) solvència tècnica: 

 

-   L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador 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 

100.000 euros. 

 

El criteri de correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que constitueixen 

l'objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està 

enquadrat en algun dels que estableix el RGLCAP i, en cas contrari la igualtat entre els dos 

primers dígits dels respectius codis CPV.  

 

4. El licitador ha d'acreditar que compleix les normes de garantia de la qualitat ISO 9001-2008 o 

equivalent. 

 

5. 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 empreses licitadores. 

 

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

a la clàusula següent. 

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 el formulari normalitzat de Document 

Europeu Únic de Contractació (DEUC). El sobre número 2A ha de contenir la documentació 

referida a la part de la proposició que serà valorada aplicant els criteris de judici de valor, i el 

sobre número 2B ha de contenir la documentació referida a la part de la proposició que serà 

valorada segons criteris avaluables de forma automàtica. 

 

Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el 

seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenants numèricament, els 

documents inclosos en cada sobre. 

 

Els licitadors podran indicar en el sobre 2A quina informació de la seva proposició té caràcter 

confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica. L’òrgan de 

contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada. 
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D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, informem que les dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament de 

Barcelona, amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les 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 licitador); els usos previstos són el registre de les dades de contacte de les 

empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial català 

que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de 

les proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per les finalitats 

indicades.  

 

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers 

presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament:  pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, 

indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant 

sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o 

mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat 

  

1. Sobre núm. 1, 

 

Cadascun dels sobres presentats pel licitador únicament ha d'incloure la documentació 

per a la qual està destinat. D'aquesta manera: 

  - La documentació que contingui el sobre núm. 1, no pot incloure cap informació que 

permeti conèixer els continguts tant del sobre núm. 2A, com del sobre núm. 2B. 

  - La documentació que  contingui el sobre núm. 2A, no pot incloure cap informació 

que permeti conèixer els continguts del sobre núm. 2B. 

L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació. 

 

A l'exterior, hi ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. DEUC per al procediment relatiu al 

contracte núm. 17004756 que té per objecte el servei de traducció i mediació intercultural, 

expedient núm. 0009/18, tramitat per Direcció de Serveis de Gestió econòmica de la Gerència 

de Recursos, presentada per ... amb NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ..., 

telèfon ..., fax ..., e-mail ...". 

 

El sobre ha de contenir: 

 

1. En aplicació dels Decrets d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017, pels quals 

es reconeixen com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, 

contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no tinguin relacions 

econòmiques ni financeres il·legals amb un país considerat paradís fiscal, una declaració 

responsable manifestant alternativament que l’empresa que representa, 

 

 no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la 

llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 

defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els 

termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 

Hisenda Pública. 

 

 té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest 

mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la 

informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil de contractant de 

què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals. 

mailto:protecciodedades.eco@gencat.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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2. El document DEUC. Per obtenir el document DEUC, el licitador s'ha de descarregar el fitxer en 

format xml que es penjarà al perfil de contractant, guardar-lo en el seu ordinador i anar al 

servei en línia de la Comissió Europea, indicar que és un operador econòmic i que vol importar 

un DEUC, en aquest moment s'ha d'annexar el document en format xml i seguir les instruccions 

indicades en aquest servei en línia (es pot trobar una guia "DEUC: guia d'ús per als licitadors" 

en el perfil de contractant). 

 

En la part IV, del DEUC: "Criteris de selecció" s'haurà de contestar exclusivament si els 

operadors econòmics compleixen o no tots els criteris de selecció necessaris emplenant la 

casella sí o no. NO S'HAN D'EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D'INFORMACIÓ DELS 

CRITERIS DE SELECCIÓ. 

 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s'escau, la informació relativa a la 

persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 

 

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris 

ha de presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les 

parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d'aportar un document amb 

el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 

contracte. 

 

En el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la 

solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l'article 64 del TRLCSP, ha 

d'indicar aquesta circumstància en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar altre DEUC 

separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat. 

 

4. Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol, la 

participació en la licitació comporta la submissió del licitador i de l'adjudicatari 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. 

 

L'Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de 

la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al 

bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita 

en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial d'operadors econòmics d'un Estat membre de la 

Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 

prova documental de les dades inscrites en aquests registres.  

 

2. Sobres núm. 2A i 2B: 

 

Sobre núm. 2A, a l'exterior ha de figurar la menció: 

 

"Sobre núm. 2A. Proposició per al procediment relatiu al contracte núm. 17004756, que té per 

objecte el servei de traducció i mediació intercultural, expedient núm. 0009/18, tramitat per 

Direcció de Serveis de Gestió econòmica de la Gerència de Recursos, presentada per ... amb 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 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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l'apartat 2 de la clàusula "Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants" del 

present plec. 

 

Sobre núm. 2B, a l'exterior ha de figurar la menció: 

 

"Sobre núm. 2B. Proposició per al procediment relatiu al contracte núm. 17004756, que té per 

objecte el servei de traducció i mediació intercultural, expedient núm. 0009/18, tramitat per 

Direcció de Serveis de Gestió econòmica de la Gerència de Recursos, presentada per ... amb 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 l'oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi 

i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris 

avaluables de forma automàtica assenyalats en l'apartat 1 de la clàusula "Criteris de valoració 

de les ofertes i admissibilitat de variants" del present plec. 

 

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

 

"El Sr./La Sra. ..., domiciliat/da a ... carrer ... núm. ..., amb DNI/NIF núm. ..., major d'edat, en 

nom propi, o en representació de l'empresa ..., amb CIF núm. ..., amb domicili a ... carrer ... 

núm. ..., assabentat/da de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte núm. 

17004756 que té per objecte gestió del servei de traducció i mediació intercultural, es 

compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de 

prescripcions tècniques, per el preu de ... euros (en lletres i xifres), amb el desglossament 

següent: 

 

 

Concepte Net Tipus IVA Import IVA Preu del contracte 

Prestació objecte del contracte (1)  (2) (1) + (2) 

 

 

 

Igualment, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions 

exigides per contractar amb l'Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar 

legalment establerta. 

 

 (Lloc, data i signatura)." 

Clàusula 8. Termini per a la presentació de la documentació 

i de les proposicions 

1. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de com a mínim 40 dies 

naturals a comptar des de la data de la remesa de l'anunci al DOUE, sempre que hagin 

transcorregut 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci oficial 

en el BOE.  

 

2. Les proposicions es poden presentar a l'oficina del Registre General de l'Ajuntament de 

Barcelona situada a Plaça Sant Miquel, número 3 de Barcelona o a qualsevol altra oficina de 

l'esmentat Registre, fins a les 20:00 hores del darrer dia de presentació d’ofertes. 
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Si l'últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil 

següent. 

 

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 tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, 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. 

Clàusula 9. Criteris de valoració de les ofertes i 

admissibilitat de variants 

L'oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació cost-

eficàcia. S'aplicaran els criteris d'adjudicació següents: 

 

CRITERIS Punts 

1.Criteris Automàtics 60 

Oferta Econòmica 30 

Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del 

contracte. 

10 

Millora salarial de les persones treballadores ocupades de forma habitual. 10 

Compromís en limitar el marge de benefici en els serveis subcontractats. 10 

2.Criteris que depenen d’un judici de Valor 40 

Per l’elaboració d’una estratègia de recollida de  l’opinió de les persones usuàries del 

Servei de traducció presencial individual i familiar (elaboració del protocol i  del 

procediment de recollida i anàlisi). 

8 

Per l’elaboració d’una estratègia de recollida de  l’opinió de les persones usuàries del 

Servei de traducció presencial grupal (elaboració del protocol i del procediment de 

recollida i anàlisi). . 

8 

Per l’elaboració d’una estratègia de recollida de  l’opinió de les persones usuàries del 

Servei de mediació intercultural interpersonal (elaboració del protocol i  del 

procediment de recollida i anàlisi).  

8 

Per l’elaboració d’una estratègia de recollida de l’opinió de les persones usuàries del 

Servei de mediació intercultural col·lectiva (elaboració del protocol i  del procediment 

de recollida i anàlisi). 

8 

Per una proposta d’actualització de la informació sobre les prestacions i funcionament 

del Servei de Traducció i Mediació Intercultural. 

4 
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Per una proposta específica de difusió de la informació sobre les possibilitats que 

ofereix la Mediació Intercultural Col·lectiva. 

4 

Total 100 

 

 

1.- Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que avaluables automàticament i que 

serviran de base per a la seva adjudicació són els que s’expliquen a continuació. 

 

 

 

1.1.- Per l’oferta econòmica global del servei, fins un màxim de 30 punts. 

 

 S’atorgarà la puntuació de l’oferta en base a la següent fórmula:  

 

 

Pressupost net de licitació  –  Oferta que es valora 

          X Punts màxims 

 

Pressupost net de licitació  –  Oferta més econòmica 

 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors 

anormals o desproporcionats: el percentatge que excedeixi en 5 unitats, com a mínim a la 

mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions presentades sens 

perjudici de la facultat de l’òrgan de contractació d’apreciar, no obstant, previs els informes 

adequats i l’audiència de l’adjudicatari, com susceptibles de normal compliment de les 

respectives proposicions. En cas que hi hagi un únic licitador, l’oferta estarà incursa en valor 

anormal o desproporcionat quan estigui per sota, en un percentatge de 15 punts respecte el 

pressupost net de licitació 

 

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. 

 

Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors 

considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar 

l’adequació de l’oferta als costos salarials es podrà requerir informe tècnic complementari de 

l’òrgan de representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del 

sector. No podrà justificar-se el compliment del conveni en la millora que en el seu cas s’oferti 

segons el que preveu el punt 1.3. 

 

 

1.2 Per la contractació indefinida de les persones treballadores ocupades de forma 

habitual en l’execució del servei, fins un màxim de 10  punts.  

 

Considerant el nombre mínim de persones treballadores i les categories professionals 

corresponents que s’estableixen en el plec de prescripcions tècniques, es valorarà, com a 

garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita l’estabilitat laboral al si de 

l’empresa. S’atorgarà la següent puntuació: 
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Per compromís presentat mitjançant declaració respecte a l’estabilitat de les persones 

treballadores ocupades durant l’execució del contracte: 

 

-Pel compromís de la contractació indefinida des del primer moment del personal nou del servei 

que defineix aquest Plec de condicions, 5 punts. 

 

-Pel compromís de contractació indefinida de tot el personal nou contractat per suplir les baixes 

definitives que es puguin produir en qualsevol moment del contracte del personal adscrit al 

servei per jubilacions o qualsevol altra causa, 5 punts. 

 

No seran computables en aquest criteri els contractes indefinits corresponents al personal 

subrogable. 

 

Les ofertes que no aportin cap compromís obtindran zero punts. 

 

Justificació dels criteris socials: L’Ajuntament de Barcelona impulsa la contractació pública 

socialment responsable incorporant en la compra pública municipal objectius de justícia social, 

sostenibilitat ambiental i codi ètic. Les mesures de contractació pública social que impulsa 

l’Ajuntament de Barcelona promouen l’empresa barcelonina ecosocial, amb un model de negoci 

amb responsabilitat social, de manera que la contractació de l’Ajuntament tingui en compte 

aquestes empreses. En concret, l’Ajuntament de Barcelona considera que la contractació 

indefinida d’un nombre important de les persones treballadores ocupades en l’execució del 

contracte garanteix una execució més eficient del mateix. 

 

 

1.3.- Per la millora salarial de les persones treballadores ocupades de forma habitual 

en el contracte públic, fins un màxim de 10 punts. 

 

Considerant l’especialització, volum i complexitat de les tasques a realitzar en aquest servei, les 

persones treballadores necessiten disposar d’habilitats i coneixements complementaris a la 

formació requerida pel desenvolupament de l’activitat i, per tant, a la categoria professional per 

la qual són contractades. 

 

Es valorarà el compromís presentat mitjançant declaració al respecte del compliment del 

següent: 

 

Que la retribució dels treballadors,  en relació al concepte de salari base de la categoria 

corresponent, s’incrementi, com a màxim, en un 5%  respecte a la remuneració vigent (veure 

Annex I del plec de prescripcions tècniques), sense que aquesta millora vagi en detriment dels 

altres conceptes retributius establerts en el mateix. Es considera que l’aplicació de la millora en 

relació al conveni de referència ha de ser aplicada per igual a totes les categories professionals 

atès que la discriminació pot provocar problemes en el conjunt de l’equip de treball.  

 

Es considera que en les noves contractacions s’haurà d’assolir el compromís una vegada 

realitzat el període de prova i progressivament fins a passat un any de la seva estada 

continuada en el servei, moment en el que haurà assolit la mateixa retribució que els seus 

companys i companyes. S’atorgarà la següent puntuació: 

 

A l’oferta que presenti el major compromís d’aplicació (5%), en relació al màxim increment de la 

retribució proposada en aquest apartat a totes les categories professionals i totes les persones 

treballadores prestadores del servei, se li atorgaran 10 punts. 
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A la resta de les ofertes presentades se les puntuarà de forma proporcional en relació a la que 

hagi declarat el màxim compromís. 

 

Les ofertes que no aportin cap percentatge obtindran zero punts. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir en qualsevol moment de l’execució del 

contracte, els documents acreditatius de la retribució del personal utilitzat per l’empresa 

contractista segons l’oferta realitzada. 

 

Justificació dels criteris socials: L’Ajuntament de Barcelona impulsa la contractació pública 

socialment responsable incorporant en la compra pública municipal objectius de justícia social, 

sostenibilitat ambiental i codi ètic. Les mesures de contractació pública social que impulsa 

l’Ajuntament de Barcelona promouen l’empresa barcelonina ecosocial, amb un model de negoci 

amb responsabilitat social, de manera que la contractació de l’Ajuntament tingui en compte 

aquestes empreses. En concret, l’Ajuntament de Barcelona considera que quan les persones 

treballadores ocupades en l’execució del contracte tenen uns salaris adequats a la funció que 

desenvolupen s’està garantint una execució més eficient del mateix. 

 

1.4.- Pel compromís en limitar el marge de benefici en els serveis subcontractats, fins 

un màxim de 10 punts. 

 

Considerant les característiques específiques d’aquest servei, que compta amb una part variable 

que pot ser subcontractada per poder cobrir una demanda de serveis de traducció i mediació 

que pot variar i que no es pot conèixer amb antelació, que aquesta part variable és actualment 

el 68% del total del cost del servei i per evitar que un excessiu marge de benefici de 

l’adjudicatari pugui representar un empitjorament de les condicions de treball i professionals en 

l’encàrrec de serveis externs, es valorarà: 

 

Pel compromís de limitar el marge de benefici en els serveis encarregats externament de 

traducció presencial i de mediació intercultural interpersonal i col·lectiva a un màxim del 20%, 

de la següent manera: 

 

- Per limitar el marge de benefici en els serveis externs  

de Traducció presencial entre el 0% i el  20%      5 punts. 

 

-Per limitar el marge de benefici en els serveis externs  

de Mediació intercultural interpersonal entre el 0% i el  20%    4 punts. 

 

-Per limitar el marge de benefici en els serveis externs  

de Mediació intercultural col·lectiva entre el 0% i el  20%      1 punt. 

 

Les ofertes que fixin el compromís del benefici per sobre del 20% obtindran zero punts. 

 

Les ofertes que no fixin cap compromís en el límit del benefici obtindran zero punts. 

 

 

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automàtica s’ha 

d’incloure necessària i únicament en el Sobre núm. 2B. 

 

 

2.- Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que avaluables mitjançant judici de valor i 

que serviran de base per a la seva adjudicació són els que s’expliquen a continuació. 
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Les millores que depenen d’un judici de valor s’hauran de presentar: 

 
 Per duplicat en format paper i una tercera en format electrònic en CD o USB. 
 Si hi ha qualsevol diferència entre les millores presentades en format paper i les 

presentades en format CD o USB, només es valoraran les millores en format paper. 
 En cap cas la no aportació del CD, de l’USB o de les còpies suposarà un motiu d’exclusió 

de la licitació, però se’ls requerirà a que l’aportin. 
 Format DINA4. Tipus de lletra: Arial. Cos de lletra: 11 No es valoraran aquelles millores 

que no compleixin amb aquestes especificacions.  
 S’ha de respectar l’extensió indicada en cada apartat, no essent valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 
 

En les millores es valorarà, en relació a l’objecte del contracte i a l’organització i gestió del 

servei descrites al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

 

•La concreció de les millores proposades. 

•La idoneïtat de les millores proposades. 

•La viabilitat de les millores proposades. 

•El valor afegit de les millores proposades. 

 

No seran valorades millores que no siguin concretes, que no detallin els objectius, activitats, 

recursos a destinar i resultats esperats. No es valoraran les accions que no s’adeqüin a l’objecte 

del contracte. Tampoc no seran objecte de valoració les accions que siguin teòriques i sense 

aplicació pràctica. No es valoraran aquelles propostes que per la seva complexitat o naturalesa 

organitzativa comportin una gran dificultat per a la seva realització.  

 

El Servei de Traducció i Mediació Intercultural funciona continuadament des de l’any 2002. Els 

darrers anys ha anat creixent i actualment dona suport a més de 200 centres i serveis entre els 

quals es troben tots els centres de serveis socials de la ciutat, els centres escolars, els serveis 

d’atenció d’immigració, la guàrdia urbana, els serveis de prevenció i molts altres. Així, en 

l’actualitat és un suport imprescindible per a què els serveis municipals d’arreu de la ciutat i les 

escoles puguin intervenir adequadament en un entorn intercultural com és el de la nostra ciutat.  

 

En aquest context, i des de l’òptica de la millora continuada de la qualitat del servei, és 

important conèixer el nivell de satisfacció dels usuaris del servei, que són els professionals dels 

serveis municipals i les persones usuàries que atenen. 

 

Des de fa temps el servei compta amb un qüestionari de satisfacció dirigit als professionals dels 

serveis que l’utilitzen. Però en canvi no hi ha un protocol de recollida de l’opinió de les persones 

usuàries. Tot i les dificultats pràctiques per poder recollir aquesta opinió, per qüestions 

lingüístiques i operatives, es considera adient en aquest moment poder-ho fer. 

 

També és important en aquests moments aportar informació actualitzada sobre el Servei de 

Traducció i Mediació Intercultural als diferents serveis que l’utilitzen, per evitar desajustos en la 

demanda i també perquè coneguin millor algunes modalitats poc utilitzades que el servei pot 

oferir, com la mediació intercultural col·lectiva. 

 

 

 

 

Per tot l’exposat, en aquest apartat es valoraran les propostes relacionades amb la recollida de 

l’opinió de les persones usuàries i de difusió del servei, de la manera que s’especifica a 

continuació: 
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2.1.- Per l’elaboració d’una estratègia de recollida de  l’opinió de les persones usuàries del 

Servei de traducció presencial individual i familiar que millori el descrit a la clàusula 6 del 

Plec de Prescripcions Tècniques. La proposta haurà de contemplar tant el protocol de recollida 

de l’opinió de les persones usuàries com el procediment per entregar-lo, recollir-lo i analitzar els 

resultats.  

 

Puntuació total de la proposta: fins 8 punts. Desglossament de la puntuació: 

 

2.1.1.Protocol de recollida de l’opinió de la persona usuària del Servei de traducció presencial 

individual i familiar, fins 4 punts. 

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 

Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 

 

 

  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.1.1. 4 2 1 

 

 

2.1.2.Procediment d’entrega, recollida i anàlisi del protocol de satisfacció de les persones 

usuàries del Servei de traducció presencial individual i familiar, fins 4 punts.  

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 

Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 

 

  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.1.2. 4 2 1 

 

 

2.2.- Per l’elaboració d’una estratègia de recollida de  l’opinió de les persones usuàries del 

Servei de traducció presencial en activitats grupals que millori el descrit a la clàusula 6 del 

Plec de Prescripcions tècniques. La proposta haurà de contemplar tant el protocol de recollida de 

l’opinió de les persones usuàries com el procediment per entregar-lo i recollir-lo. 

 

Puntuació total de la proposta: fins 8 punts. Desglossament de la puntuació: 

 

2.2.1.Protocol de recollida de l’opinió de la persona usuària del Servei de traducció presencial 

grupal, fins 4 punts. 

 

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 
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Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 

 

  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.2.1. 4 2 1 

 

 

2.2.2.Procediment d’entrega, recollida i anàlisi del protocol de satisfacció de les persones 

usuàries del Servei de traducció presencial grupal, fins 4 punts. 

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 

Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 

 

  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.2.2. 4 2 1 

 

 

2.3.- Per l’elaboració d’una estratègia de recollida l’opinió de les persones usuàries del Servei 

de mediació intercultural interpersonal que millori el descrit a la clàusula 6 del Plec de 

Prescripcions tècniques. La proposta haurà de contemplar tant el protocol de recollida de l’opinió 

de les persones usuàries com el procediment per entregar-lo i recollir-lo. 

 

Puntuació total de la proposta: fins 8 punts. Desglossament de la puntuació: 

 

2.3.1.Protocol de recollida de l’opinió de la persona usuària del Servei de mediació intercultural 

interpersonal, fins 4 punts. 

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 

Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 

 

  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.3.1. 4 2 1 

 

 

2.3.2.Procediment d’entrega, recollida i anàlisi del protocol de satisfacció de les persones 

usuàries del Servei de mediació intercultural interpersonal, fins 4 punts. 

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 

Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 
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  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.3.2. 4 2 1 

 

 

2.4.- Per l’elaboració d’una estratègia de recollida de l’opinió de les persones usuàries del 

Servei de mediació intercultural col·lectiva (Grupal, veïnal i comunitària) que millori el 

descrit a la clàusula 6 del Plec de Prescripcions tècniques. La proposta haurà de contemplar tant 

el protocol de recollida de l’opinió de les persones usuàries com el procediment per entregar-lo i 

recollir-lo. 

 

Puntuació total de la proposta: fins 8 punts. Desglossament de la puntuació: 

 

2.4.1.Protocol de recollida de l’opinió de la persona usuària del Servei de mediació intercultural 

col·lectiva, fins 4 punts. 

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 

Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 

 

  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.4.1. 4 2 1 

 

2.4.2.Procediment d’entrega, recollida i anàlisi del protocol de satisfacció de les persones 

usuàries del Servei de mediació intercultural col·lectiva, fins 4 punts. 

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 

Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 
 

  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.4.2. 4 2 1 

 

 

2.5.- Per una proposta d’actualització de la informació sobre les prestacions i 

funcionament del Servei de Traducció i Mediació Intercultural, dirigida a tots els serveis 

que l’utilitzen i/o que el puguin utilitzar, fins 4 punts. 

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 

Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 
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  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.5. 4 2 1 

 

 

2.6.- Per una proposta específica de difusió de la informació sobre les possibilitats que 

ofereix la Mediació Intercultural Col·lectiva , que és una modalitat molt poc utilitzada en 

l’actualitat, entre tots els centres i serveis als quals pugui ser d’utilitat aquesta modalitat, en les 

seves diferents vessants: assessoraments, intervencions grupals, veïnals i comunitàries, fins 4 

punts. 

La proposta haurà de tenir una extensió màxima de 2 pàgines. No serà valorada qualsevol 

pàgina posterior al nombre de pàgines màximes exigides. 

Es valorarà el nivell de concreció, idoneïtat, viabilitat i valor afegit de la proposta 

presentada segons el desglossament que figura a la taula següent. 

 

  Alt Mig Baix 

La concreció de les millores proposades 1 0,5 0,25 

La idoneïtat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

Viabilitat de les millores proposades 1 0,5 0,25 

El valor afegit de les millores proposades. 1 0,5 0,25 

 TOTAL  2.6. 4 2 1 

 

 

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor 

s'ha d'incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2A. 

 

Puntuació de la totalitat dels criteris d'adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i 

avaluables automàticament) (1+2): 100 punts. 

 

Clàusula 10. Mesa de contractació, comitè d’experts i 

organisme tècnic especialitzat 

La mesa de contractació estarà constituïda per: 

 

President: L'Alcaldessa o persona en qui delegui, d'acord amb l'art. 13 de la Carta de Barcelona. 

 

Vocals:  

 

Titulars Substituts 

1. El/la secretari/ària general 

2. L'/la interventor/a general 

3. La Directora de Planificació i Control 

4. El Director de Serveis Generals 

5. El  Director de  Serveis d’Atenció i 

Acollida a Immigrats  

6. La tècnica referent del Servei de 

traducció i mediació intercultural  

El/la secretari/ària delegat/da. 

L’/la interventor/a adjunta. 

Un/a tècnic/a de la Direcció 

Un/a tècnic/a de la Direcció 

Un/a tècnic/a de la Direcció 

 

Un/a tècnic/a del Servei. 
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Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació. 

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 sol·licitar als empresaris aclariments sobre els documents presentats, o requerir els 

documents per a la seva presentació en un termini no superior a cinc (5) dies naturals. 

 

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. 

 

En cas d'empat es dirimirà mitjançant sorteig. 

 

El lloc, dia i hora de l'obertura del/s sobre/s es publicarà en el perfil de contractant amb una 

antelació mínima de tres dies hàbils a la data d'obertura. 

Clàusula 12. Adjudicació del contracte 

1. L'òrgan competent, mitjançant resolució motivada, adjudicarà el contracte a l’empresari 

justificadament elegit en el termini màxim de 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. 

 

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: 

 

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 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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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 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 a l'empresa licitadora que hagi presentat l'oferta 

econòmicament més avantatjosa perquè presenti determinada documentació acreditativa. 

 

No serà necessari que s'aporti la documentació quan s'hagi indicat en el DEUC que l'òrgan de 

contractació pot obtenir directament a través d'una base de dades nacional de qualsevol Estat 

de la unió de consulta gratuïta i s'hagi facilitat la informació necessària per accedir-hi. 

 

L'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial 

d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea d'accés gratuït, no està obligada 

a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en 

aquests registres. 

 

La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent: 

 

  - Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes 

per les disposicions vigents. 

 

També 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. 

 

  - Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva o la declaració conforme 

la constituirà mitjançant la modalitat de retenció del preu. 

 

Els documents que haurà d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i 

solvència són: 

 

-   Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en 

el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil 

han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o d'inici de les 

activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació 

acreditativa corresponent. 

 

-   Relació dels principals serveis efectuats en els últims cinc anys que inclogui import, dates i el 

destinatari, públic o privat, d'aquests. 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. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació, el destinatari dels 

quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar directament a l'òrgan de 

contractació l'entitat contractant dels serveis. 

 

-   Certificats expedits per organismes independents que acreditin que el licitador compleix 

determinades normes de garantia de la qualitat. Els certificats han de fer referència als sistemes 
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d'assegurament de la qualitat basats en la sèrie de normes europees en la matèria, certificats 

per organismes conformes a les normes europees relatives a la certificació. 

Es reconeixeran els certificats equivalents expedits per organismes establerts en qualsevol Estat 

membre de la Unió Europea, i també s'acceptaran altres proves de mesures equivalents de 

garantia de qualitat. 

 

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives 

generals. 

 

La documentació s'haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del següent 

al de la recepció del requeriment. 

 

4. Un cop presentada la documentació requerida 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 l'empresa 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 al següent licitador segons l'ordre en què hagin 

quedat classificades les ofertes. 

 

En cas de falsedat en el DEUC presentat per l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària, 

aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l'òrgan competent incoarà i tramitarà 

el corresponent expedient de prohibició de contractar. Així mateix la Mesa podrà optar per 

tornar a valorar les ofertes. 

Clàusula 13. Garanties definitiva i complementària 

1. Garantia definitiva 

 

El licitador seleccionat per a l'adjudicació  del contracte està obligat a constituir una garantia 

definitiva consistent en el 5 per 100 de l'import de l'adjudicació, IVA exclòs, dins del termini de 

10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment. 

 

Si el licitador seleccionat per a l'adjudicació s'ha acollit a la modalitat de constitució de la 

garantia definitiva mitjançant retenció del 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. 

 

2. Garantia complementària 

 

En el present contracte no s'exigeix aquest tipus de garantia. 

 

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

podrà superar el 10 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, entès com a import d’adjudicació 

o com a pressupost base de licitació si el preu del contracte s’ha determinat en funció de preus 

unitaris. 

 

4. La/es garantia/es que no es faci/n mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de 

constituir-se a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici 

Novíssim, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval 
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bancari o per contracte d'assegurança de caució. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-

se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

Clàusula 14.  Notificació de l'adjudicació, perfeccionament i 

publicitat de la formalització del contracte 

1. L'acte d’adjudicació del contracte serà notificat als licitadors en el termini màxim dels 10 dies 

hàbils següents a què hagi estat acordat i simultàniament es publicarà en el perfil de 

contractant. 

 

2. El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 

tramesa de la notificació de l'adjudicació als licitadors. Si un cop 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. 

 

En cas que s'hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment 

en unió temporal abans de la formalització del contracte. 

 

Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini 

assenyalat s’entendrà que l’adjudicatari retira la seva oferta i l’Ajuntament 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 administratiu, que serà 

títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 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 i en el DOUE i BOE, en 

un termini no superior a 30 dies naturals a comptar de la data de la formalització. 

Clàusula 15. Inici de les prestacions 

L'execució del contracte s'iniciarà el 08 de març de 2018, sempre i quan s'hagi formalitzat el 

contracte o el dia següent al de la seva formalització. 

 

El lloc d'entrega del servei objecte del contracte és l’indicat en el plec de prescripcions 

tècniques.  

Clàusula 16. Abonaments al contractista 

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de 

conformitat amb el que estableix el Plec de clàusules administratives generals. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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El contractista ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament, la/es factura/es 

corresponent/s a les prestacions executades mensualment. 

 

El contractista haurà d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades 

especificades en la capçalera del present plec: 

 

- Codi de contracte. 

- Òrgan de contractació. 

- Departament econòmic. 

- Departament destinatari. 

- Mes del servei 

- Qualsevol altre dada que s’indiqui des de la Direcció del servei.  

Les factures hauran d'estar desglossades per part fixa i part variable i dins d’aquesta 

per tipologies de servei, nombre d’intervencions per tipologia, preu unitari per 

intervenció, preu per tipologia i preu total. 

Clàusula 17. Revisió de preus 

Procedirà la revisió de preus periòdica i predeterminada quan hagin transcorregut dos anys des 

de la formalització del contracte i s'hagi executat almenys el 20 % del seu import quan 

concorrin acumulativament les circumstàncies següents: 

  a) Que el període de recuperació de la inversió del contracte sigui igual o superior a cinc anys. 

  b) Que estigui previst en els plecs on s'ha de detallar la fórmula de revisió aplicable. 

 

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

Clàusula 18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte 

L’Ajuntament designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la Corporació 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. 

 

L’administració contractant 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: 

 

1.1 De caràcter social: 
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1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament 

del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del 

preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de 

contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència 

a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui 

convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament 

directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb 

efectes deslliuradors. 

 

1.1.2 L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

 

D'acord amb la previsió de la clàusula 22, l'empresa contractista ha de presentar la 

documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses 

subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada 

finalitzada la prestació. 

 

1.1.3 La subrogació de la plantilla laboral.  

 

En cas que no sigui aplicable la subrogació legal o convencional, s'estableix com a condició 

especial d'execució la subrogació per l'empresa contractista de la plantilla de les persones 

treballadores ocupades en l'execució del contracte per l'empresa que actualment presta el 

servei. 

 

Aquesta clàusula social no discrimina la participació de les empreses en la licitació ni contradiu 

els drets de direcció de l'empresa contractista configurats en l'Estatut dels treballadors i la 

normativa d'aplicació. És una obligació contractual pactada entre les parts que formalitzin el 

contracte. 

 

Aquesta condició d'execució expressa la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona d'afavorir 

l'estabilitat en el treball de les persones treballadores que executen el contracte i de potenciar la 

contractació pública amb eficiència social i l'eficiència tècnica en la qualitat de la prestació. 

 

La subrogació de les persones treballadores implicarà que l'empresa adjudicatària mantindrà les 

condicions econòmiques, laborals i socials que tenen en el moment de la finalització del 

contracte. 

 

La subrogació s'aplicarà només a les persones que compleixin el requisit d'estar contractades 

amb una antiguitat mínima d'un any abans de la data de finalització del contracte. 

 

La subrogació és voluntària per a les persones afectades que hauran de manifestar 

expressament el seu consentiment. 

 

Als efectes que assenyala l'article 120 del TRLCSP s'inclou com annex la informació de les dades 

de les persones treballadores a les quals afecta la subrogació, segons la informació facilitada per 

l'empresa contractista actual. 
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Aquesta condició d'execució contractual es configura com una obligació essencial, de manera 

que el seu incompliment suposarà l'extinció del contracte, tot d'acord amb la previsió de l'article 

223.f) TRLCSP. Si s'incompleix el contractista serà penalitzat segons es preveu en la clàusula 25 

i si l'incompliment és total el contracte es resoldrà. 

 

La transmissió d'informació i documentació i altres qüestions operatives per procedir a la 

subrogació del personal es regiran per la legislació d'àmbit laboral que sigui d'aplicació sense 

que l'Ajuntament de Barcelona assumeixi cap obligació amb el personal ni en relació amb les 

obligacions laborals o de  Seguretat social corresponents a les contractacions laborals. 

 

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a mantenir la condició de subrogació de la plantilla en 

la propera contractació si es manté la seva necessitat. 

 

1.1.4 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 

tot el període contractual. 

 

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i 

socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment 

de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. 

 

Aquesta condició te el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 

ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual. 

 

El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que 

ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació 

podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 

respecte. 

 

1.1.5 Contractació de persones en situació d'atur amb dificultats especials d'inserció laboral o 

d'exclusió social. 

 

Si durant el temps d'execució del contracte es requereixen substitucions del personal noves 

contractacions de personal, l'empresa contractista ha d'ocupar almenys dos persones que es 

trobin en situació d'atur amb dificultats especials d'inserció laboral o d'exclusió social i que 

pertanyin, preferentment, als col·lectius indicats en el Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de 

contractació pública sostenible i la Guia de contractació pública social. 

 

L'empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d'aquesta condició 

segons s'expressa en l'annex 2 del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació 

pública sostenible. 

 

Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i 

d'altres àrees municipals, segons els seus propis programes d'intervenció), facilitarà a l'empresa 

contractista la informació i ajut que es requereixi per a la selecció i contractació laboral de les 

persones. 

 

A tal efecte, s'annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el procediment 

d'aplicació de la Clàusula Social de Contractació de persones en situació d'atur amb dificultats 

especials d'inserció laboral o d'exclusió social. 

 

1.1.6 Pla d'igualtat o mesures d'igualtat. 
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L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del 

contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d'igualtat entre homes i 

dones que serà d'aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que no hi estigui 

legalment obligada a l'elaboració d'aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir 

la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral, eliminar estereotips i 

fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes. 

 

Si l'empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat 

rebrà les indicacions, l'ajut i l'assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè 

aporti la informació de les pràctiques requerides. L'incompliment d'aportació del pla o de les 

mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d'una sanció 

econòmica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementarà mensualment fins a un màxim 

del 10% del preu. 

 

S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou 

el procediment d'aplicació de les Clàusules Socials d'Igualtat de Gènere. 

 

Aquesta condició te el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 

ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual. 

 

1.1.7 Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals. 

 

L'empresa contractista ha de garantir la paritat entre homes i dones en tots els perfils i 

categories professionals, incloent-hi el desenvolupament de responsabilitats directives, dintre 

del personal dedicat a l'execució del contracte. 

 

La precisió dels diferents perfils i categories professionals que es consideren necessaris per a 

l’execució del contracte es troba indicada en el PPT. 

 

En el termini de deu dies posteriors a la firma del contracte aportarà al responsable del mateix 

la relació de persones que l'executaran amb la categoria professional laboral que tenen 

reconeguda en el contracte amb l'empresa. Si s'escau, aportarà els contractes per acreditar la 

declaració. 

 

S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou 

el procediment d'aplicació de les Clàusules Socials d'Igualtat de Gènere. 

 

Aquesta condició te el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà 

ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual. 

 

1.1.8 Comunicació inclusiva. 

 

L'empresa contractista ha de garantir, 

 

 - que en les activitats derivades de l'execució del contracte no s'utilitzen llenguatge o imatges 

sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de 

qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi 

ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals. 

 - l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació 

i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o 

socials. 
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 - en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l'exaltació de la 

violència i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de 

prejudicis. 

 

S'annexa el Protocol que inclou el procediment d'aplicació de la Clàusula Social de Comunicació 

Inclusiva. 

 

1.1.9 Mesures contra l'assetjament sexual i per raó de sexe. 

 

L'empresa contractista ha d'entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i 

eradicar l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit 

a l'execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en campanyes 

informatives que detallin què són conductes d'assetjament sexual o per raó de sexe; accions 

formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de 

violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere. 

 

S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD que inclou 

el procediment d'aplicació de les Clàusules Socials d'Igualtat de Gènere. 

 

L'empresa contractista ha d'aplicar mesures de protecció especifica de les persones 

professionals contra l'assetjament sexual i per raó de sexe que aquestes puguin patir per part 

de les persones usuàries, així com adoptar les mesures de formació al personal per detectar 

millor les situacions de violència masclista o per orientació sexual o identitat de gènere que 

pateixen les persones usuàries finals. 

 

En el termini de deu dies posteriors a la formalització del contracte l'empresa entrega a la 

persona responsable del contracte el Pla d'igualtat o mesures en relació amb les persones 

treballadores que executen el contracte que ha d'incloure les mesures per prevenir, evitar i 

eradicar l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, d'orientació o de gènere, en 

relació amb el personal adscrit a l'execució del contracte. Si l'empresa contractista justifica la 

impossibilitat d'aportació del pla o de les mesures, l'Administració municipal ha d'aportar el 

suport suficient perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes mesures concretes en el contracte 

públic municipal. 

 

L'incompliment d'aquesta condició d'execució contractual es qualifica com a falta molt greu i 

comportarà l'adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les 

previsions que s'estableixen en la clàusula 25. Alternativament, podran suposar l'extinció del 

contracte. 

 

L'empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona 

responsable del contracte un informe final sobre l'aplicació de les mesures. 

 

1.1.10 Igualtat d'oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI. 

 

L'empresa contractista ha d'aportar, en el termini màxim de deu dies posteriors a la data de 

formalització del contracte, el protocol o pla d'actuació que aplicarà en l'execució del contracte 

per garantir la igualtat d'oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI, tant si és el cas 

entre el personal que executa el contracte com entre les persones destinatàries de la prestació. 

 

Les mesures poden consistir en formació en continguts relacionats amb les discriminacions que 

poden patir les persones LGTBI i en el coneixement de la diversitat pel que fa a l'orientació 

sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere. 
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Si l'empresa justifica la impossibilitat d'entregar en el termini establert el protocol o pla 

d'actuació, la persona responsable del contracte podrà atorgar un termini complementari de deu 

dies. 

 

L'Ajuntament de Barcelona organitzarà sessions divulgatives en les quals es farà, amb totes les 

empreses contractistes de l'Ajuntament i de les empreses del Grup Municipal, una reflexió 

general de la implantació de les mesures en els contractes públics. 

 

L'empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona 

responsable del contracte un informe final sobre l'aplicació de les mesures. 

 

L'incompliment d'aquesta condició d'execució contractual es qualifica com a falta molt greu i 

comportarà l'adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les 

previsions que s'estableixen en la clàusula 25. Alternativament, podran suposar l'extinció del 

contracte. 

 

S'annexa el Protocol que inclou el procediment d'aplicació de la Clàusula Social d'Igualtat 

d'oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI. 

 

1.1.11 Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal. 

 

L'empresa contractista ha d'aportar un pla o mesures de conciliació corresponsable del temps 

laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l'execució del contracte. 

 

A títol d'exemple, algunes d'aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l'atenció 

de menors d'edat o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, 

excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o 

reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars. 

 

L'empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona 

responsable del contracte un informe final sobre l'aplicació de les mesures. 

 

L'incompliment d'aquesta condició d'execució contractual es qualifica com a falta molt greu i 

comportarà l'adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les 

previsions que s'estableixen en la clàusula 25. 

 

1.1.12 Percentatge mínim d'ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l'empresa. 

 

L'article 60.1.d) TRLCSP estableix que, d'acord amb la llei 1/2013, una empresa amb 50 o més 

persones treballadores a la seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i 

el sector públic vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del 

seu personal contractat són persones amb discapacitat. Aquesta prohibició es troba pendent de 

desenvolupament reglamentari. 

 

L'empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d'acreditar, en els deu dies 

posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un 

certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el 

nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d'haver-se optat pel compliment de 

les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d'excepcionalitat i una 

declaració de l'empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat. 
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Aquesta condició d'execució contractual s'entén obligació essencial i el seu incompliment 

suposarà la imposició d'una penalitat del 2% del preu del contracte, que s'incrementarà 

mensualment fins un màxim del 10% si no s'acredita el compliment. 

 

1.1.13 Accessibilitat universal. 

 

L'empresa contractista ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret 

de les persones amb diversitat funcional, així com els criteris d'accessibilitat universal i del 

disseny universal o disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, text refós de la Llei general de drets de persones amb diversitat 

funcional i la seva inclusió social. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir una certificació específica en qualsevol 

moment de l'execució. L'incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb 

diversitat funcional, així com els criteris d'accessibilitat universal i del disseny universal o 

disseny per a totes les persones, es tipifiquen com a falta molt greu i podran ser causa de 

penalització econòmica o d'extinció del contracte. 

 

2. Condicions d’execució generals: 

 

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat. 

 

3. Obligacions del contractista: 

 

A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, 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. 

 

b) Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol 

substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a 

dret. 

 

c)   Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

d) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del 

contracte. 

 

e) Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i 

de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà 

l'import de les esmentades despeses de la primera certificació o factura que s'expedeixi o de les 

següents, si fos necessari. 

 

f) 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. 

 

g) Presentar l’informe d’anàlisi d’impacte social i el seu seguiment quan li sigui requerit pel 

responsable del contracte. 
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h) 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 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Als efectes 

de l'esmentada normativa, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se 

sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A 

aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de 

prescripcions tècniques particulars, 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 alt, 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 l’Ajuntament 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 l’Ajuntament, 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. 

 

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

el servei objecte del contracte. 

 

k) 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 d'Integració de 

Minusvàlids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la 

subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i 

obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs. 
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l) Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de 

100.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament 

simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat. 

 

m) Comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant 

la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del contractista del 

subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d'aportar dins dels 15 dies naturals 

següents a la seva subscripció. L'incompliment d'aquesta obligació pot comportar una penalitat 

econòmica de fins al 5% del preu del contracte. 

 

n) Presentar els documents acreditatius de la retribució del personal quan li sigui requerit pel 

responsable del contracte. 

 

o) Facilitar la informació relativa a les condicions dels contractes dels treballadors als que afecti 

la subrogació. 

 

p) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

i) Facilitar els comptes anuals amb el màxim detall i l’auditoria limitada corresponent a la 

gestió del servei. L’esmentat document haurà de ser lliurat a l'Ajuntament de Barcelona dins del 

primer semestre de l’any següent a l’exercici auditat. 

 

j) Disposar d’una organització adequada per executar, amb eficàcia, les funcions objecte del 

contracte.  

 

k) Garantir el normal funcionament i la continuïtat de la gestió, de conformitat amb les 

condicions establertes en el present plec. Facilitar el seguiment de la correcta gestió del 

contracte a la Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat.  

 

l) Destinar el personal necessari, amb les característiques  que s’especifiquen a la clàusula 

3 del plec de condicions tècniques i acomplir amb les obligacions essencials de caràcter laboral 

(com el pagament dels salaris, la formació i altres) que siguin d’obligat acompliment segons la 

legislació aplicable en cada cas.  

 

m) Garantir la continuïtat del servei durant la vigència del contracte, tot substituint les 

possibles baixes i descansos del personal superiors a una setmana. Les baixes o descansos no 

podran en cap cas ser motiu de desatenció de la demanda de traducció o mediació intercultural 

en les condicions que s’expressen a la clàusula 2 del Plec de condicions tècniques. 

 

n) Durant la vigència del contracte, caldrà comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol 

substitució o modificació del personal adscrit al servei i acreditar la seva titulació i altres 

requeriments que s’especifiquen a la clàusula 3 d’aquest plec. Sempre que sigui possible s’haurà 

de comunicar el canvi amb 15 dies d’antelació, com a mínim. 

 

o) Elaborar i facilitar els informes i memòries del servei exigits a la clàusula 6 del Plec de 

condicions tècniques o demanats per l’Ajuntament posteriorment. 

 

p) Oferir un tracte correcte a les persones, serveis i entitats que participin o col·labori’n  en 

el projecte. 

 

q) Designar una persona interlocutora durant tota la vigència del contracte que garanteixi la 

realització amb diligència i eficàcia de les funcions especificades a la clàusula 7 del plec de 

condicions tècniques. 
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r) Facilitar els materials i serveis necessaris per a la correcta prestació del servei pel que 

respecta a material d’oficina i informàtic, fotocòpies, correu (certificat i ordinari) i altre material 

necessari per al correcte funcionament del servei. 

 

s) Custodiar correctament els documents fins el seu arxiu definitiu o fins a la finalització del 

contracte.  

t) Acceptar els canvis o millores en el funcionament que motivadament decideixi 

l’Ajuntament i adaptar-hi els recursos humans i materials que calgui. 

 

u) Cada tres mesos, l’empresa gestora facilitarà còpies dels TC1 i TC2 assenyalant a les 

mateixes, el personal que correspongui a la prestació dels serveis contractats.  

 

v) Aportar a l’inici del contracte un llistat amb el número de telèfon mòbil i correu electrònic 

de contacte dels traductors i mediadors, perquè puguin ser localitzats en cas necessari dins l’ 

horari de servei que s’explicita en la clàusula 3 del Plec de condicions tècniques.  

 

w) Comunicar immediatament per escrit (correu electrònic) a l’Ajuntament qualsevol 

incidència que pugui lesionar, perjudicar o minorar el funcionament del servei.  

 

x) Totes aquelles obligacions que s'hagin establert en aquest plec. 

 

Clàusula 20. Modificació del contracte. 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per 

les causes següents: 

 

Descripció de la causa, les condicions i l'abast de la modificació: 

 

1) Increment de necessitats d’intervencions de traducció i mediació intercultural: 

 

Increment de les intervencions necessàries per cobrir les demandes de traduccions presencials 

de 60’. Amb un increment màxim de 1.500 intervencions/any. que representa un import net 

anual màxim de 63.000,00 €, el qual representa un 11,50%  del cost total anual del contracte. 

Es podrà procedir a la modificació sempre que s’hagi executat com a mínim el 75% del 

contracte i faltin 3 mesos o més per a la data de finalització. 

 

Al Plec de condicions tècniques es defineixen les tasques d’aquest servei tècnic especialitzat. Es 

preveu que la necessitat d’aquest servei pugui créixer, perquè la demanda no és previsible amb 

certesa.  

 

-Increment de les intervencions necessàries per cobrir les demandes de mediació intercultural 

interpersonal. Amb un increment màxim de 500 intervencions/any. que representa un import 

net anual màxim de 31.000,00 €, el qual representa un 5,65% del cost total anual del 

contracte. Es podrà procedir a la modificació sempre que s’hagi executat com a mínim el 75% 

del contracte i faltin 3 mesos o més per a la data de finalització .  

 

En el Plec de condicions tècniques es defineixen les tasques d’aquest servei tècnic especialitzat. 

Es preveu que la necessitat d’aquest servei pugui créixer, perquè la demanda no és previsible 

amb certesa.  
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-Increment de les hores necessàries per cobrir les demandes de mediació interpersonal 

col·lectiva. Amb un increment màxim de 100 intervencions/any, que representa un import net 

anual màxim de 9.200,00 € que representa un 1,68% del cost total anual del contracte.  Es 

podrà procedir a la modificació sempre que s’hagi executat com a mínim el 75% del contracte i 

faltin 3 mesos o més per a la data de finalització . 

 

 

Al Plec de condicions tècniques es defineixen les tasques d’aquest servei tècnic especialitzat. Es 

preveu que la necessitat d’aquest servei pugui créixer, perquè la demanda no és previsible amb 

certesa.  

 

Totes aquestes modificacions sense IVA, representen un increment màxim de 103.200€/any, és 

a dir un 18,83% del cost total del contracte. 

 

En cap cas l'import total de les modificacions pot afectar més del 18,83 % del preu del 

contracte. 

 

2) L'establiment de mesures d'estabilitat pressupostària que puguin afectar el contracte amb 

una reducció màxima del 10 % del seu preu i es justifiqui suficientment aquesta afectació. 

 

3) Quan es requereixin serveis addicionals que resultin necessaris i que no estiguessin inclosos 

en la contractació original, sempre i quan canviar de contractista: 

 

  i) no sigui factible por raons econòmiques o tècniques com per exemple requisits de 

intercanviabilitat o interoperativitat amb l'equip existent, amb serveis o amb instal·lacions 

adquirides en el marc del procediment de contractació inicial, i 

  ii) generi 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 que s'introdueixin diverses modificacions successives, aquesta limitació s'aplicarà al valor 

de cada una de les modificacions. Aquestes modificacions consecutives no han de tenir per 

objecte eludir les disposicions de la Directiva 2014/24.Aquesta modificació serà publicada en el 

DOUE. 

 

4) La successió total o parcial del contractista inicial a causa d'una reestructuració empresarial, 

en particular per absorció, fusió, adquisició o insolvència per un altre operador econòmic. 

 

Així mateix el contracte es podrà modificar si concorren les circumstàncies establertes en l'art. 

107 del TRLCSP, modificació que es publicarà en el DOUE. 

 

La modificació del contracte que s'acordi no podrà alterar la naturalesa global del contracte o de 

l'acord marc, 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. 

 

Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ons 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 administratiu. 
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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 l'Ajuntament. 

 

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 l’Ajuntament 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 

L'adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que no podrà 

excedir del 60 per 100 del preu del contracte (IVA exclòs). 

 

Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en 

paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les 

Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora 

d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes 

de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública; 

 

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'adjudicatari 

ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil 

de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 

informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot 

ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per al pagament del contracte principal. 

 

Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar, abans 

que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els 

terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent. L'òrgan de 

contractació podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació del pagament del preu 

als subcontractistes. 

 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document 

que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

 

D'acord amb la previsió de la clàusula 19, si l'empresa contractista principal no justifica 

l'impagament del preu a l'empresa subcontractista, l'òrgan de contractació farà el pagament 

directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista 

principal i amb efectes deslliuradors. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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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 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 

l’Administració. 

 

3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al 

compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la 

imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del 

preu del contracte (IVA exclòs) 

 

4. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió 

dels informes pertinents. 

 

5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total, 

arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà resoldre 

el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions. 

 

6. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de 

pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos. 

Clàusula 25. Responsabilitat en l’execució del contracte 

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de clàusules 

administratives generals. 

 

A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen 

 

a) Faltes molt greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista de no tenir cap relació financera o 

econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons estableix el 

Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec i en el 

plec de prescripcions tècniques.  

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 

prestacions. 
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- L'incompliment de la retribució salarial establerta en la seva oferta. 

- L’incompliment de les obligacions essencials de caràcter laboral com el pagament dels 

salaris, la formació i tot el que sigui d’obligat acompliment segons la normativa vigent en 

aquesta matèria (Conveni col·lectiu, acords sectorials, drets específics  reconeguts legalment, 

etc.). 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 

indicat pel responsable del contracte. 

- L'incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb diversitat funcional, 

així com els criteris d'accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les 

persones. 

- L'incompliment d'allò establert per a la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar 

i personal. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord 

amb la legislació vigent. 

- La no substitució dels professionals en cas de baixa. 

- La reiteració de faltes greus. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

b) Faltes greus: 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de 

seguretat i salut en les prestacions. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no 

se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- Amagar informació sensible, i especialment aquella de què se’n puguin derivar 

responsabilitats, a l’Ajuntament. 

- Que el servei no es trobi en funcionament dins dels horaris establerts per l’Ajuntament, 

sense que hi hagi cap causa de força major que ho justifiqui. 

- La manca (o no reposició en cas de deteriorament) del material de suport necessari per al 

bon desenvolupament de les tasques encomanades, si es fa de manera reiterada i no 

justificada. 

- Incompliments relatius a difusió del servei i dret d’imatge que consten a la clàusula 8 de les 

prescripcions tècniques. 

- L’incompliment de l’oferta presentada per l’adjudicatari. 

- La reiteració de faltes lleus. 

 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

 

c) Faltes lleus: 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

- El fet de no comunicar els canvis que es portin a terme en el servei abans de fer-se 

efectius, o de manera immediata en cas de situació urgent. 

- El retard sense causa justificada en les activitats de traducció i mediació intercultural 

programades. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
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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. 

 

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 26. Resolució del contracte 

1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al Plec de 

clàusules administratives generals, amb els efectes assenyalats. 

 

2. A part de les establertes a l'esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució: 

 

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

 

b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals. 

 

c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions. 

 

d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el 

de prescripcions tècniques. 

 

e) L'incompliment de les clàusules essencials del contracte incloent les condicions essencials 

d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre dol, 

culpa o negligència de l'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a 

la indemnització de danys i perjudicis. 

 

f) 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. 

 

g) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte. 

 

h) L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució establertes en 

aquest plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual essencial. 

 

i) 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 ha tingut 

coneixement amb ocasió del contracte. 

 

Clàusula 27. Recursos legals dels licitadors 

1. 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 
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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 juliol, 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 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. 

 

2. Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i 

extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 

contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord 

amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu 

comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, 

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

 

Barcelona, dimarts 21 de desembre de 2017 

 

 

 

L'Administrador/a  

 

 

 

 

 

 

Signat:   
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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. ...................................;1 

 

 

DECLAREN 

 

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte 

gestió del servei de traducció i mediació intercultural, núm. Contracte 17004756, núm. 

Expedient 0009/18, 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) 

 

  

                                                      
1
 Complimentar la mateixa informació en cas que la UTE estigui integrada per més de dos empresaris 
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ANNEX  
 

 

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 servei 

de traducció i mediació intercultural, núm. Contracte 17004756, núm. Expedient 0009/18. 

 

 

AUTORITZA A L’AJUNTAMENT 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 

 

 



 

1 
 

PROTOCOL per a l’aplicació de la Clàusula social 3.5: 
Decret de contractació pública sostenible de 24 d’abril de 2017 

 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR AMB 

DIFICULTATS ESPECIALS D’INSERCIÓ LABORAL O D’EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

 
Procediment d’aplicació per a les Empreses contractistes 

 

Definició de la clàusula dins la Guia de contractació pública social. 
 
Condicions d’aplicació 
 
L’òrgan de contractació pot incloure la mesura social d’incentivar que l’empresa contractista incorpori en 
l’execució del contracte d’obres persones en situació d’atur amb dificultat especial d’inserció laboral o en situació 
d’exclusió social. 
 
El plec pot identificar el col·lectiu específic en què es vol implantar la mesura social o plantejar-lo de forma oberta i 
indiferenciada. 
 
A l’efecte de l’aplicació d’aquesta guia, es consideren col·lectius destinataris o persones en situació d’exclusió social 
o amb especial dificultat d’inserció laboral, preferentment, les que es trobin en les circumstàncies següents: 
 

1. Persones perceptores de renda mínima d’inserció. 
2. Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 
3. Dones víctimes de violència de gènere (física o psicològica) i persones víctimes de violència domèstica. 
4. Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de protecció de menors. 
5. Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació, 

persones en llibertat condicional persones exrecluses. 
6. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i 

reinserció social. 
7. Persones refugiades o demandants d’asil. 
8. Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió 

o amb dificultats especials. 
9. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons informe dels 

serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió social. (Per exemple: mare o pare de família 
monoparental, persones de famílies desnonades i persones sense sostre, persones en situació d’atur de 
llarga durada -més de 12 mesos- més grans de 45 anys, persones en situació d’atur que han exhaurit la 
prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a cap altre prestació, joves de menys de 25 anys 
amb dificultats particulars d’inserció, persones immigrants extracomunitàries en situació regular, 
persones en situació d’atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació, 
persones que hagin exercit la prostitució, persones transsexuals o d’altres en situació o risc d’exclusió). 

 
Es consideraran les característiques tècniques concretes del contracte que es licita per prendre la decisió d’incloure 
o no aquesta mesura social. No es pot ignorar que, en determinats contractes, els requeriments de formació tècnica 
del personal que l’executa poden representar un inconvenient per a la incorporació d’aquesta mesura. 
 
L’òrgan de contractació fixarà en el plec de condicions o PCAP, de manera proporcionada, el nombre de persones 
en situació d’atur o exclusió social que l’empresa contractista ha d’incorporar en l’execució del contracte, 
considerant els costos, les conseqüències operatives de la mesura, així com el nombre total estimat de persones 
que han d’executar el contracte. Eventualment, quan es pretengui actuar en benefici d’uns sectors o segments de 
persones determinats, es pot precisar a quins col·lectius socials concrets han de pertànyer les persones que s’han 
de contractar en l’execució del contracte. 
 
Si hi ha subrogació de plantilla, la mesura es pot referir a les substitucions i noves contractacions que s’efectuïn 
durant el temps d’execució del contracte. 
 
Especialment, Barcelona Activa, SA o d’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, segons els seus propis 
programes d’intervenció, poden tenir relació amb l’empresa contractista per facilitar la contractació laboral de les 
persones. 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM1PTS-ZTUAhWLnRoKHUNqBqYQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fcontractaciopublica%2Fpdf%2FGM_2017_14031.pdf&usg=AFQjCNFreaumPRfzNx-9asyV9R_JCMMIXg
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/


 

2 
 

 
 

 
1- Barcelona Activa és l’òrgan de l’Ajuntament encarregat de gestionar la provisió de 

candidats/es  per tal que les empreses adjudicatàries d’obres o serveis amb l’Ajuntament, 
puguin complir amb la Clàusula de Contractació de persones en situació d’atur amb 
dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social. 

 
Les Empreses Contractistes que hagin guanyat una licitació que inclou aquesta clàusula i 
requereixin el servei de provisió de candidats, hauran de contactar amb Barcelona Activa per 
tal de gestionar la preselecció de candidats/es. (al correu 
clausules.socials@barcelonactiva.cat) 

 
2- La Contractista concretarà el perfil professional de les persones que necessita per complir 

amb la clàusula a través de l’aplicació Web habilitada per Barcelona Activa.  
 

3- Barcelona Activa farà la preselecció de les persones candidates que compleixin el doble 
criteri: 
- Formar part d’algun dels col·lectius elegibles.  
- Complir amb el perfil professional especificat per l’empresa.  

 
4- La Contractista farà la selecció i notificarà a Barcelona Activa el resultat de la selecció i de la 

persona que contractarà.  
 

5- La Contractista farà la contractació de la persona o persones seleccionades. I aportarà les 
dades de la contractació a la Unitat Promotora. 

 
6- Barcelona Activa farà el seguiment de l’evolució de la/les persona/es contractada/es.  

 
 
 

 
 
 
 
Tot seguit es concreta el procediment pas per pas: 
 

1. Empresa: Nou 
Contracte amb 

Ajuntament  

Amb clàusula de 
contractació de 

persones en situació 
d’atur amb dificultats 
especials d’inserció 
laboral o d’exclusió  

2. Empresa: fa la 
petició de 

candidats/es a 
Barcelona Activa 

3. Barcelona Activa – 
Ocupació: fa la 
preselecció de 

candidats i derivació a 
l'empresa 

4. Empresa: Fa la 
selecció de personal  i 
comunica resultats a 

Barcelona Activa 

5. Empresa: Fa la 
contractació  

6.Unitat Promotora i 
Barcelona Activa – 

Ocupació: Seguiment 
de la contractació 



 

15/05/2017 

 
 
 

Procediment gestió Ofertes per la Clàusula de Contractació de 
persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció 
laboral o d’exclusió social (Empreses Contractistes que sol·liciten 

candidats/es a Barcelona Activa) 
 

 
  

Informació sobre el 
procediment:  
clausules.socials@barcelona
ctiva.cat 

1. Empresa: Nou Contracte amb Ajuntament  
Amb clàusula de contractació de persones en situació 
d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 
d’exclusió social 

2. Empresa: Omple 
formulari Web  “Servei 
cerca de Candidats/tes” 
 

6. Empresa: Fa la selecció de personal  

7. Empresa: Informa a Barcelona 
Activa del resultat de la selecció i de la 
persona/es que procedirà a contractar. 

5. Barcelona Activa - Ocupació:  Dóna accés a l’empresa 
a l’aplicatiu de gestió per revisar CV de candidats/es 

4. Barcelona Activa – Ocupació: Gestiona 
la recerca de candidats i fa la preselecció 
 

3. Barcelona Activa – Ocupació: Contacta amb 
l’empresa per acabar de concretar el perfil. 

9. Barcelona Activa – Ocupació: Seguiment  de la 
contractació. 

 10. La persona seleccionada 
finalitza contracte segons 

previsió? 

SI 

12. Tancament 

NO 

11. Notificació a Barcelona Activa  

Caldrà incorporar més personal 

8. Empresa: Proporciona acreditació documental de la 
contractació.  I també aportarà acreditació documental de 
forma periòdica que la persona continua contractada. 

1. Empresa: guanya un nou concurs amb l’Ajuntament de 
Barcelona. 

2. Empresa: complimenta el formulari Web a l’enllaç:  
formulari:     
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/demandaOAE/
Add.do?servei=3 

Pot demanar Informació a 
clausules.socials@barcelonactiva.cat. 

En el formulari web es demana la informació de l’empresa i 
del perfil professional que han de complir les persones que es 
requereixen. Caldrà informar dels requeriments de formació, 
experiència i competencials de les persones que fan falta.  

Caldrà introduir una fitxa per cada tipus de perfil diferent 

3. Barcelona Activa-Ocupació: rep l’oferta i contacta amb 
l’empresa per acabar de concretar el perfil del candidat/a 
requerit i confirmar la correcta recepció de la demanda. 

4. Barcelona Activa-Ocupació Gestiona la recerca de 
candidats i fa la preselecció. de persones candidates entre les 
que compleixen amb el perfil professional sol·licitat, i a l’hora 
formen part d’algun dels col·lectius elegibles per complir amb 
la clàusula. 

5. Barcelona Activa-Ocupació: donarà accés a l’empresa a 
l’aplicatiu de gestió de les ofertes, amb el què podrà accedir 
als CV de les persones preseleccionades.  

6. L’empresa fa la selecció del personal amb el procediment 
propi de selecció: cribratge de CV,  entrevistes, proves... 

7. L’empresa informa a Barcelona Activa de la persona o 
persones seleccionada/es i que procedirà a contractar. 

8.  L’empresa proporciona acreditació documental de la 
contractació de la persona seleccionada a la Unitat 
Promotora, així com la informació: nombre d’hores totals de la 
durada estimada del contracte, data d’alta a la SS, data 
prevista finalització del contracte. I aportarà acreditació 
documental, amb la periodicitat que determini la Unitat 
Promotora, que la persona continua contractada.  

9. Barcelona Activa-Ocupació farà seguiment amb l’empresa 
de les persones contractades. 

10. Actuacions en el supòsit que les persones contractades 
finalitzen el contracte segons el previst o, per la raó que sigui, 
el finalitzen prèviament a la previsió. 

11. En cas que les persones contractades finalitzin el 
contracte abans del previst, caldrà notificar-ho a la Unitat 
Promotora  i a Barcelona Activa. Caldrà contractar més 
personal per tal de complir amb la clàusula. 

12.  Finalització del procés segons el previst. 

 

http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/demandaOAE/Add.do?servei=3
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/demandaOAE/Add.do?servei=3
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/demandaOAE/Add.do?servei=3
mailto:clausules.socials@barcelonactiva.cat
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Pas n.2 del procés: formulari sol·licitud Web servei de cerca de candidats/es 
 

  

Marcar aquí 



 

15/05/2017 

Marcar aquí 

Introduir aquesta 
informació 



 

15/05/2017 

Pas n.6 del procés: Barcelona Activa dóna accés a l’empresa a l’aplicatiu web per 
revisar CV de candidats. 

 
 

L’empresa rep el següent correu: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El correu dóna accés a la plataforma Web on es podrà visualitzar els/les candidats/es 
preseleccionats/des, l’accés que s’envia amb aquest correu serà el mateix per tot el 
procés.  
 
 
Pas n.7 del procés: es visualitzen els CV’s dels/de les candidats/es 
preseleccionats/des 
 

 
 
 
 

 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS PER A L’EMPRESA CONTRACTISTA 
 

De: "noreply@barcelonactiva.cat" <noreply@barcelonactiva.cat> 
Per: correugestordelempresa@correu.org  
Enviat: data 
Assumpte: Assignació del gestor/responsable a l'oferta de feina | Asignación del gestor/responsable para la 
oferta de trabajo 
 
Benvolgut/da NOM COGNOMS, 
 
Ens posem en contacte amb tu per notificar-te que has estat assignat/da com a gestor/responsable de l’oferta 
de feina “nom del perfil” en referència a la demanda de servei realitzada a l’Oficina d’Atenció a les Empreses. 
 
Ja pots accedir a la nostra plataforma per gestionar-la clicant al següent enllaç: 
 
https://talentclue.com/cb3ab90b/976bef5dd357c51a463da8dbbfbdcc7b2216680b16da4ae7c40e2fab2 
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1. Com podem saber quantes persones hem de contractar per complir amb la clàusula? 

En general, la quantitat està concretada als plecs i al contracte signat amb la Unitat Promotora, però 
caldrà concretar el nombre exacte de persones a contractar amb la unitat promotora, sobretot en els 
següents casos: 

- Quan la jornada de les persones que es contractaran per complir amb aquesta clàusula no 
sigui jornada complerta. En aquest cas caldrà fer els càlculs en funció de les hores globals 
previstes que treballaran les persones contractades per complir amb la clàusula.  

- Quan les persones contractades per complir amb aquesta clàusula no es contractin per la 
durada total de l’execució de l’obra. 

- Quan alguna de les persones a contractar no finalitza el contracte caldrà substituir-la per 
una altre persona pel nombre d’hores globals que ha deixat de fer la persona que no ha 
finalitzat. 

2. Amb qui ens hem de posar en contacte per demanar assessorament en relació al 
compliment de la clàusula? 

Podeu contactar al correu-e clausules.socials@barcelonactiva.cat  

3. Com podem accedir a persones amb dificultats especials d’inserció laboral o amb risc 
d’exclusió social per fer la selecció i complir amb la clàusula? 

Barcelona Activa ofereix el servei de preselecció de candidats/es en situació d’atur amb dificultats 
especials d’inserció laboral o d’exclusió social que compleixen la doble condició de: 

- Tenir el perfil professional marcat per l’empresa i necessari per desenvolupar la feina 
assignada.  

- Tenir els requisits de col·lectiu per complir amb la clàusula de contractació responsable. 

Podeu contactar al correu-e clausules.socials@barcelonactiva.cat.  

 

4. Com iniciar el procés/tràmit de sol·licitud de candidats a Barcelona Activa. 

Podeu contactar al correu-e clausules.socials@barcelonactiva.cat  

I posteriorment caldrà omplir el formulari Web amb la descripció del perfil professional. El formulari 
està disponible a la següent adreça: 

http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/demandaOAE/Add.do?servei=3 

 

5. Com sabrà Barcelona Activa que les persones que ens ha d’enviar són per complir amb la 
clàusula, i per tant que han de formar part d’algun dels grups marcats? 

En el moment d’omplir el formulari Web, caldrà indicar que es tracta d’una “Empresa adjudicatària 
de contracte amb l’Ajuntament de Barcelona que inclou clàusules socials de contractació 
responsable”. Hi ha un apartat específic ben identificat per indicar-ho.  

En marcar aquest apartat, caldrà indicar el número d’expedient i/o el número de contracte, 
informació necessària per la traçabilitat de la informació. 

6. Quines són les fonts per tenir candidats que fa servir Barcelona Activa? 

Barcelona Activa aporta candidats/es que compleixen amb el perfil i amb els requisits per complir 
amb la clàusula de: 

- Els programes Municipals dirigits a col·lectius amb dificultats especials d’inserció laboral o 
amb exclusió social. 

- Les entitats d’inserció laboral de la ciutat que atenen a persones amb dificultats especials 
d’inserció laboral o amb exclusió social. 

7. Quins perfils professionals em pot proporcionar Barcelona Activa? 

mailto:clausules.socials@barcelonactiva.cat
mailto:clausules.socials@barcelonactiva.cat
mailto:clausules.socials@barcelonactiva.cat
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/demandaOAE/Add.do?servei=3
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Les Ofertes de feina per cobrir les vacants arriben a un volum molt important de candidats/es i amb 
un ventall molt ampli de perfils professionals.  

8. Quins són els col·lectius en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 
d’exclusió social elegibles i que podem contractar per complir amb la clàusula? 

Persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció 
laboral o d’exclusió social: 

Document  acreditatiu  
(algun del llistat per cada cas) 

 Persones perceptores de renda mínima d'inserció. - Resolució de concessió + acreditació de la 
vigència. 

- Document acreditatiu de Serveis Socials. 

 Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. - Certificat. 

-Targeta de discapacitat. 

 Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i 
persones víctimes de violència domèstica. 

- Mesura cautelar judicial.  

- Atestat de forces de seguretat. 

- Informe fiscal. 

- Informe mèdic o psicològic. 

- Informe de Serveis Socials. 

- Informe Institut Català de les Dones. 

- Informe d’entitat especialitzada 

- Document acreditatiu de Serveis Socials. 

 Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents 
d'institucions de protecció de menors. 

DNI (per l’edat) +  

Certificat públic acreditatiu 

 Persones internes de centres penitenciaris la situació dels quals 
els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat 
condicional i persones exrecluses. 

- Document que acrediti la situació de 3r grau, 
excarceració o llibertat condicional: 

- Resolució judicial. 

- Document del jutjat de vigilància penitenciària. 

- Document de la junta de tractament. 

- Document acreditatiu de Serveis Socials. 

 Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es 
trobin en procés de rehabilitació i reinserció social. 

- Certificat mèdic. 

- Certificat de centre de tractament de 
drogodependències/alcoholisme i acreditatiu del 
procés de reinserció i rehabilitació. 

- Document acreditatiu de Serveis Socials 

 Persones refugiades o demandants d’asil - Targeta d’identitat. 

 Persones participants en programes municipals d’inserció 
sociolaboral per a col·lectius en risc d’exclusió o amb dificultats 
especials. 

- Informe de l’organisme municipal. 

 Persones que no puguin accedir a la RMI, però que es trobin, 
segons informe dels serveis públics competents, en situació de 

Risc d’Exclusió Social: 

En tots aquests casos cal informe de Serveis 
Socials on s’indica que la persona té dificultats 
especials d’inserció laboral o bé d’Exclusió 
Social. o Mare o pare de família monoparental. 

o Persones de famílies desnonades i persones sense sostre. 

o Persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos- 
més grans de 45 anys. 

o Persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació o el 
subsidi per desocupació i no tenen dret a cap altre prestació. 

o Joves menors de 25 anys i amb dificultats particulars d’inserció.  

o Persones immigrants extracomunitàries en situació regular. 

o Persones en situació d'atur amb tots els membres de la unitat 
familiar en situació de desocupació. 

o Persones que hagin exercit la prostitució. 

o Persones transsexuals. 

o Altres en situació de risc d’exclusió a criteri de Serveis Socials 

 

9. Són elegibles per complir amb la clàusula persones contractades per una empresa 
subcontractada per executar el contracte? 

Sí, caldrà haver notificat l’empresa subcontractista a la Unitat Promotora (i a l’aplicatiu quan estigui 
operatiu) i aquesta haurà de ser aprovada per la Unitat Promotora. Caldrà informar que la persona 
serà contractada per una subcontracta.  
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L’empresa contractista informarà a Barcelona Activa de quina serà la subcontracta que es farà 
càrrec de  la/les contractació/ns per complir amb la clàusula.   

No seran vàlides per complir amb aquesta clàusula les persones contractades per una de les 
subcontractes per donar compliment a la clàusula “Subcontractació d’empreses d’economia social” 

10. Podem contractar una persona a jornada parcial per donar compliment a aquesta 
clàusula? 

No hi ha inconvenient, caldrà tenir-ho en compte a l’hora de calcular el nombre total de persones a 
contractar per complir amb la clàusula. 

11. Què passa si la persona que contractem no supera el període de prova, o deixa la feina 
abans de finalitzar el contracte? 

Caldrà notificar-ho a la Unitat Promotora, i contactar amb Barcelona Activa per tal de contractar a 
una altra persona per la durada que quedava pendent d’executar si fa falta.  

12. Què passa si la persona que contractem vinculada a aquesta clàusula agafa la baixa 
mèdica? 

Les persones que estan en baixa mèdica continuen computant pel compliment de la clàusula. 

13. Hem de tenir seleccionades les persones abans de començar el contracte, o per 
presentar el projecte? 

Caldrà seleccionar les persones en funció del moment que s’hagin d’incorporar a la feina, si el 
personal no s’ha d’incorporar al principi del projecte, no s’ha de tenir feta la selecció des del principi. 
Això podria comportar esforços innecessaris, ja que les persones seleccionades poden trobar una 
altra feina mentrestant espera la seva incorporació.  

Ara bé, cal preveure amb un cert temps la selecció de candidats/es, d’aquesta forma es podrà 
treballar amb previsió i la contractista podrà tenir una quantitat més amplia de persones. 

14. Quan temps passarà des de que demani el personal a Barcelona Activa, fins que tingui 
els candidats? 

En un màxim de 24 hores, Barcelona Activa fa difusió de l’oferta amb perfil requerit, a tots els equips 
tècnics, i quan arriben candidatures ajustades (al perfil requerit i que formen part d’algun dels 
col·lectius), es passen a l’empresa per tal que pugui fer-ne la selecció. En general a les 72 hores  la 
contractista ja comença a rebre les primeres persones preseleccionades.   

15. Si per executar un contracte es requereixen diversos perfils professionals, cal que 
contractem persones amb especials dificultats d’inserció laboral o en risc d’exclusió 
social per cadascun dels perfils, o podem centrar el total en un perfil concret? 

Si, es poden concentrar totes les persones en un perfil, no fa falta repartir-los per tots els perfils que 
s’han de contractar per executar l’obra o el contracte.  

16. Com hem de fer la selecció del personal que ens envia Barcelona Activa. 

Cada contractista seguirà el mètode de selecció de personal segons el seu mètode de selecció, 
cribratge de CV’s, entrevistes, proves...  Una vegada finalitzada la selecció caldrà informar de quina 
o quines són les persones que es contractaran. 

17. Una vegada contractada la persona, cal presentar alguna documentació? 

Una vegada contractada la persona, caldrà justificar documentalment la contractació a la Unitat 
Promotora. També s’ha informar de la següent informació: nombre d’hores totals de la durada 
estimada del contracte, data d’alta a la SS, data prevista finalització del contracte. 

I posteriorment caldrà acreditar periòdicament que la persona continua contractada. La Unitat 
Promotora serà l’organisme que fixarà aquesta periodicitat.  

Quan estigui en funcionament l’aplicació informàtica, es gestionarà a través d’aquesta aplicació. 

18. Quants candidats/es m’enviarà Barcelona Activa? 

S’envia un mínim de tres candidats/es, però en la gran majoria de situacions són més, sobretot quan 
el perfil requerit no és molt especialitzat.  

19. Hem d’entrevistar totes les persones que ens envia Barcelona Activa? 
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Cada empresa contractista seguirà el seu mètode de selecció. No cal trucar i/o entrevistar a totes 
les persones preseleccionades. L’empresa podrà fer un primer cribratge de CV i a partir d’aquí citar 
les persones candidates a entrevista i/o a proves. 

20. De quina manera sabrem quines són les persones preseleccionades per Barcelona 
Activa? 

Barcelona Activa enviarà un enllaç a l’aplicació web on es veuen els CV’s de les persones 
preseleccionades per Barcelona Activa.  
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PROTOCOL per a la incorporació, seguiment i verificació del 
compliment de les CLÀUSULES D’IGUALTAT DE GÈNERE en els 

contractes públics de l’Ajuntament de Barcelona.   
Decret de contractació pública sostenible de 24 d’abril de 2017 

 
 

3.6.1. PLA D’IGUALTAT .....................................................................................  pàg. 3 
3.6.2. PARITAT ENTRE DONES I HOMES  

 EN ELS PERFILS I CATEGORIES PROFESSIONALS........................................  pàg. 5 
3.6.4. MESURES CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE............   pàg. 6 

 
Procediment d’aplicació per a empreses contractistes 

 
Definició de les clàusules dins la Guia de contractació pública social. 

Condicions d’aplicació: 

En les relacions laborals es produeixen discriminacions injustificades entre els homes i les dones. 
Aquesta infracció del principi constitucional d’igualtat de tracte té diferents manifestacions: els salaris 
que es paguen pel desenvolupament d’una mateixa activitat són més alts en els homes; la participació de 
les dones en el desenvolupament dels llocs directius o de responsabilitat és molt inferior als homes 
sense causa justificada, fins i tot l’exercici de determinades funcions és predominant en els homes. 
 
La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei catalana 17/2015, d’igualtat 
efectiva de dones i homes, fixen mesures i actuacions en molts àmbits de l’activitat social per tal que es 
garanteixi la igualtat de gènere. 
 
L’article 10 de la Llei 17/2015 crida a les administracions públiques catalanes perquè incorporin la 
perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública i incloguin condicions d’execució dels 
treballs objecte del contracte per les quals l’empresa adjudicatària hagi d’adoptar mesures tendents a la 
promoció d’igualtat de homes i dones. L’article 36.1.a) estableix que les empreses amb més de 250 
persones treballadores, les que ho tinguin establert en conveni o les que estiguin obligades per 
disposició de l’autoritat laboral han de disposar de plans d’igualtat. 
 
L’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el compliment d’aquestes mesures legals al si de l’execució del 
contracte públic municipal.  La verificació del compliment d’aquestes lleis es trasllada en aquesta guia 
com a condició d’execució contractual. 
 
L’Ajuntament de Barcelona obre un procés de verificació de les mesures d’igualtat al si del contracte 
públic, un procés que també és de col•laboració i ajuda perquè les empreses se sensibilitzin i apliquin 
aquestes obligacions legals durant el temps d’execució del contracte públic municipal. No es tracta 
d’obrir un procés de penalització a les empreses contractistes com a “solució” pel compliment de les 
obligacions legals. Es tracta de facilitar i impulsar la realització efectiva d’aquestes obligacions legals.  
 
Cal activar aquesta mesura quan les característiques d’execució del contracte públic municipal siguin 
adequades: el contracte ha de tenir una durada mínima, i l’objecte contractual, requerir una utilització de 
recursos humans perquè l’aplicació de la mesura tingui una significació, però recordant que no es pretén 
verificar una política general d’empresa, sinó l’aplicació concreta al si del contracte municipal d’una 
mesura social que aporta eficiència social al contracte. 
 
En aquest sentit, s’inclouen les següents mesures: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM1PTS-ZTUAhWLnRoKHUNqBqYQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fcontractaciopublica%2Fpdf%2FGM_2017_14031.pdf&usg=AFQjCNFreaumPRfzNx-9asyV9R_JCMMIXg
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/


 

 
 

 
Regidoria de Feminismes i LGTBI 

Gerència de Recursos  
 

 
 
 

Departament de Transversalitat de Gènere 
                    CIRD  

 
 

15/05/2017 

 
- Pla d’igualtat: L’empresa contractista, en els primers deu dies posteriors a la data de formalització del 
contracte, ha de presentar el Pla d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que 
executin el contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de 
presentar les mesures aplicables en relació amb les persones treballadores que participaran en 
l’execució del contracte, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit 
laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes. 
 
Aquesta condició d’execució contractual ha de constar en el PCAP o el plec de condicions, d’acord amb la 
previsió de l’article 146.2 del TRLCSP. 
 
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat rebrà les 
indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un termini nou perquè aporti la 
informació de les pràctiques requerides. L’incompliment d’aportació del pla o de les mesures d’igualtat, 
després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del 
contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 
 
- Paritat de gènere en els perfils i categories professionals: Aquesta consideració social es pot 
incloure en el plantejament d’un contracte públic municipal com una condició d’execució contractual, 
perquè el requeriment es considera essencial per a l’execució del contracte i s’imposa com una obligació 
de l’empresa contractista de garantir una paritat en els diferents perfils i categories professionals de les 
persones que executin el contracte o en el desenvolupament de llocs de responsabilitat directiva en 
l’execució del contracte. 
 
- Llenguatge i imatges no sexistes: L’empresa contractista ha de garantir que en les activitats 
derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes. 
 
- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe: L’empresa contractista ha d’entregar un pla 
que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, 
en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a 
mínim, en campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de 
sexe; accions formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball 
lliure de violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere. 
 
Concretament, en els contractes de serveis en què la prestació estigui destinada a persones físiques, es 
pot establir com a condició d’execució que l’empresa contractista apliqui mesures de protecció especifica 
de les persones professionals contra l’assetjament sexual i per raó de sexe que aquestes puguin patir per 
part de les persones usuàries, així com l’adopció de mesures de formació al personal per detectar millor 
les situacions de violència masclista o per orientació sexual o identitat de gènere que pateixen les 
persones usuàries finals. 
 
Verificació de l’aplicació de la mesura 
 
En el termini de deu dies posteriors a la formalització del contracte l’empresa entrega a la persona 
responsable del contracte el Pla d’igualtat o mesures en relació amb les persones treballadores que 
executen el contracte que ha d’incloure les mesures per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe, d’orientació o de gènere, en relació amb el personal adscrit a l’execució del 
contracte. Si l’empresa contractista justifica la impossibilitat d’aportació del pla o de les mesures, 
l’Administració municipal ha d’aportar el suport suficient perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes 
mesures concretes en el contracte públic municipal. 
 
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual comportarà l’adopció de les penalitzacions 
econòmiques que es corresponguin segons les previsions que estableix el plec de condicions. 
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L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del 
contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures en l’execució del mateix contracte.  

 

 
3.6.1. PLA D’IGUALTAT  
 

1. Fase d’execució del contracte:  
 

En un termini màxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalització del contracte, 
l’empresa contractista declararà si presenta o no el Pla d’igualtat o les mesures de promoció de la 
igualtat aplicables a les persones que executin el contracte. 

1.1.  En cas afirmatiu:  

S’adjuntarà la documentació següent: 

A) Empreses legalment obligades a disposar d’un Pla d’igualtat segons el que   
 estableix l‘article 45 de la Llei Orgànica 3/2007:  

 Pla d’igualtat aplicable a les persones que executin el contracte.  

 Declaració signada conforme el Pla d’igualtat inclou un diagnòstic de la situació  en, 
com a mínim, les següents matèries:  

₋ Accés a la feina.  
₋ Classificació professional. 
₋ Promoció i formació. 
₋ Retribucions.  
₋ Ordenació del temps de treball. 
₋ Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, en cas que no disposi d’un 

Protocol específic.  

...el qual  justifica Ia idoneïtat de les mesures previstes.  

 
B)Empreses no subjectes a l’obligació legal de disposar d’un Pla d’Igualtat segons el que 
estableix l‘article 45 de la Llei Orgànica 3/2007: 

 Mesures de promoció de la igualtat aplicables a les persones que executin el contracte. 

 Declaració signada conforme:  

 No està obligada a disposar de Pla d’igualtat.  

 Aporta i annexa les mesures de promoció de la igualtat aplicables a les persones que 
executin el contracte. 

 Que les mesures de promoció de la igualtat inclouen un diagnòstic de la situació en, 
com a mínim, una de les següents matèries: 

₋ Accés a la feina.  
₋ Classificació professional. 
₋ Promoció i formació. 
₋ Retribucions.  
₋ Ordenació del temps de treball. 
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₋ Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, en cas que no disposi d’un 
Protocol específic.  

....que justifica la idoneïtat de les mesures previstes. 

1.2. En cas negatiu:   

L’empresa contractista comunicarà  a la Unitat Promotora (UP) el motiu pel qual no presenta la 
documentació en el termini establert. En aquest cas la UP podrà derivar l’empresa al DTG-CIRD 
per tal que rebi assessorament, consignant aquesta derivació en l’apartat corresponent de 
l’aplicatiu informàtic per al seguiment de les clàusules socials, quan aquest estigui operatiu. 

La UP, informarà a l’empresa dels passos a seguir, facilitant-li el contacte i l’assessorament del 
DTG-CIRD. La UP consignarà si s’ha produït o no aquesta derivació i, en cas afirmatiu, 
s’assegurarà que s’adjunten els documents relacionats, la Fitxa de derivació DTG-CIRD, i  
posteriorment un Informe de recomanacions que emetrà  finalment el  DTG-CIRD.  

Rebudes les recomanacions i l’assessorament del  DTG-CIRD, l’empresa haurà d’aportar el Pla 
o el document de mesures d’igualtat. 

Si persisteix en l’incompliment del requeriment, la UP determinarà i consignarà en l’aplicatiu, 
quan aquest estigui operatiu,  l’import de la sanció econòmica aplicada i el percentatge que 
representa sobre el preu del contracte.  

 

2. Fase prèvia a la finalització del contracte:  

Abans de finalitzar el contracte l’empresa consignarà les següents dades relatives a les persones 
treballadores ocupades en la seva execució: 

- Núm. d’homes. 
- Núm. de dones. 
- Núm. total de persones treballadores. 
- Percentatge d’homes. 
- Percentatge de dones. 

A més, de forma voluntària i a títol informatiu, facilitarà les següents dades generals relatives al 
conjunt de la seva plantilla:  

- Percentatge d’homes.   
- Percentatge de dones. 
- Índex de segregació horitzontal (percentatge de dones en cada àrea o departament 

funcional de l'empresa) 
- Índex de segregació vertical (núm. de dones directives sobre el total de càrrecs directius). 
- Bretxa salarial (Salari mitjà/hora dels homes en plantilla - salari mitjà/hora de les dones en 

plantilla / salari mitjà/hora dels homes en plantilla). 
 

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària  informarà a la UP 
i consignarà en l’aplicatiu informàtic, quan aquest estigui operatiu,  si ha aplicat mesures 
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relacionades amb els àmbits previstos en el Pla d’igualtat o en les mesures presentades, presentant  
un informe de seguiment amb la concreció de quines han estat aquestes mesures. 

3.6.2. PARITAT ENTRE DONES I HOMES EN ELS PERFILS I CATEGORIES 
PROFESSIONALS 

1. Fase d’execució del contracte:  
 

L’empresa contractista informarà a la UP i consignarà en l’aplicatiu informàtic, quan aquest estigui 
operatiu, les següents dades en relació al col·lectiu objecte de la mesura social (personal en llocs 
directius o altres categories o perfils professionals): 

- Núm. d’homes     
- Núm.  de dones  
- Total de persones treballadores  
- Percentatge d’homes  
- Percentatge de dones  
- Percentatge total de persones treballadores. 

Aquesta informació anirà acompanyada d’una declaració signada que inclogui la relació de la 
plantilla implicada en l’execució del contracte, indicant el sexe i la categoria professional. La UP 
podrà sol·licitar l’aportació de la documentació que acrediti la veracitat d’aquesta declaració quan 
ho consideri oportú.  

Par la seva banda, en base a la informació facilitada per l’empresa contractista, la UP consignarà si 
es compleix el principi de paritat entre dones i homes d’acord amb els criteris establerts en la 
condició d’execució. En cas negatiu indicarà l’import de la sanció aplicada i el percentatge que 
representa sobre el preu del contracte. 

 
 
 
 

3.6.4. MESURES CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 
 

1. Fase d’adjudicació:  
 

En un termini màxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalització del contracte, 
l’empresa contractista aportarà una declaració signada conforme aporta i annexa :  

a. un Pla d’igualtat que incorpora mesures per a prevenir, evitar i eradicar l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe en relació amb el personal adscrit a l’execució del 
contracte, o bé...  

b. un Protocol per a prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte, o bé...  

c. una descripció de les mesures concretes per a prevenir, evitar i eradicar l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe en relació amb el personal adscrit a l’execució del 
contracte. 
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Aquesta declaració inclourà el compromís que el document presentat compleix amb els 
requeriments quant a la inclusió, com a mínim, de les següents mesures: 

- Campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual i/o per raó 
de sexe. 

- Accions formatives. 

- Designació d’una o més persones referents que vetllin per un espai de treball lliure de 
violències masclistes, indicant en aquest cas el nom i cognoms de les mateixes.  

S’acompanyarà de la documentació següent:  

 Pla d’igualtat, Protocol o document que detalli les mesures contra l’assetjament sexual i 
per raó de sexe.  

Si l’empresa contractista no presenta la documentació sol·licitada o aquesta incompleix els 
requeriments comunicarà  a la UP el motiu de l’incompliment. En aquest cas la UP podrà derivar 
 l’empresa al DTG-CIRD per tal que rebi assessorament, consignant aquesta derivació en 
l’apartat corresponent de l’aplicatiu informàtic, quan aquest estigui operatiu. 

La UP, informarà a l’empresa dels passos a seguir, facilitant-li el contacte i l’assessorament del DTG-
CIRD. La UP consignarà si s’ha produït o no aquesta derivació i, en cas afirmatiu, s’assegurarà que 
s’adjunten els documents relacionats, la Fitxa de derivació DTG-CIRD, i  posteriorment un Informe 
de recomanacions que emetrà  finalment el  DTG-CIRD.  

Rebudes les recomanacions i l’assessorament del  DTG-CIRD, l’empresa haurà d’aportar el 
document que ha d’incloure les mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

Si persisteix en l’incompliment del requeriment, la UP determinarà i consignarà en l’aplicatiu, quan 
aquest estigui operatiu,  l’import de la sanció econòmica aplicada i el percentatge que representa 
sobre el preu del contracte.  

 
2. Fase prèvia a la finalització del contracte:  

 
Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària consignarà si ha 
aplicat mesures relacionades amb els àmbits previstos:  

- Campanyes informatives.  
- Accions formatives.  
- Designació de referent/s.  

I adjuntarà un informe de seguiment amb la concreció de quines han estat aquestes mesures. 
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PROTOCOL per a la incorporació, seguiment i verificació del 
compliment de la CLÀUSULA 3.6.3 DE COMUNICACIÓ 

INCLUSIVA en els contractes públics de l’Ajuntament de 
Barcelona.   

Decret de contractació pública sostenible de 24 d’abril de 2017 

 
 

Procediment d’aplicació per a l’empresa contractista 
 
 

Definició de les clàusules dins la Guia de contractació pública social. 

Condicions d’aplicació 
 
Aquesta clàusula es redacta com  una concreció de la recollida a la Guia de contractació Pública 
Social referent a “Llenguatge i imatges no sexistes”.  
 
L’empresa contractista haurà de garantir que en les activitats derivades de l’execució del 
contracte no s’utilitzaran imatges o llenguatge de caire sexista, discriminatoris, que atemptin 
contra la igualtat, els drets de la infantesa o els dels animals, d’exaltació de la violència o 
perpetuadors d’estereotips negatius. 
 
 
Model de clàusula 
 
L’empresa contractista ha de garantir, 
• que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges 
sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol 
tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la 
sostenibilitat i els drets dels animals. 
• l'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació 
i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o 
socials.  
• en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la 
violència i  fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de 
prejudicis. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM1PTS-ZTUAhWLnRoKHUNqBqYQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fcontractaciopublica%2Fpdf%2FGM_2017_14031.pdf&usg=AFQjCNFreaumPRfzNx-9asyV9R_JCMMIXg
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/
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3.6.4. COMUNICACIÓ INCLUSIVA 
 

1. Fase d’execució del contracte:  
 
Cas que s’hagi produït una circumstància que recomani la revisió tant d’un llenguatge oral no 
inclusiu, com de materials de comunicació que incloguin llenguatge o imatges allunyades de la 
natura de la clàusula, la Unitat Promotora requerirà a l’empresa contractista per tal que els 
pugui corregir. 
 
La Unitat Promotora, que comptarà amb l’assessorament del DC i amb la col·laboració del 
Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD, en cas que es determini que s’ha produït un 
ús d’un llenguatge o d’imatges que fomentin l’exclusió, la discriminació, els estereotips 
negatius, o el sexisme podrà emetre un informe de recomanacions de cara a la rectificació 
d’aquestes circumstàncies. 
 
L’empresa contractista haurà de dur a terme la correcció dels comportaments o dels  materials 
seguint les recomanacions de l’informe abans esmentat. Podrà comptar amb l’assessorament 
del DC, amb la col·laboració del Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD. 
 

S’acompanyarà de la documentació següent:  

 Materials corregits o compromís de retirada. 

 Informe de les mesures dutes a terme. 
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PROTOCOL per a la incorporació, seguiment i verificació del compliment 

de la 3.7. CLÀUSULA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I NO 
DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI en els contractes públics de 

l’Ajuntament de Barcelona.   
Decret de contractació pública sostenible de 24 d’abril de 2017 

Procediment d’aplicació per a les Empreses contractistes 

 
Definició de les clàusules dins la Guia de contractació pública social. 

Condicions d’aplicació: 

La Llei catalana 11/2014, de 10 d’octubre, té l’objecte de garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L’article 
21.b).5è. estableix que les empreses han d’adoptar codis de conducta i protocols d’actuació per 
assegurar la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBI. 
En l’execució d’un contracte públic es poden donar les condicions en què calgui assegurar l’aplicació 
correcta de la Llei 11/2014. En aquest sentit, en els contractes que tinguin una composició de mà d’obra 
significativa o tinguin la ciutadania com a destinatària de la prestació es pot establir com a condició 
d’execució contractual l’acreditació per part de l’empresa de l’adopció de codis de conducta o protocols 
d’actuació per garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBI en 
l’execució del contracte de referència. 
 
Model de clàusula 
 
L’empresa contractista aportarà en el termini màxim de quinze dies posteriors a la data de formalització 
del contracte el protocol o pla d’actuació que aplicarà en l’execució 
 
del contracte per garantir la igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI, tant si és el 
cas entre el personal que executa el contracte com en les persones destinatàries de la prestació. Les mesures 
poden consistir en formació en continguts relacionats amb les discriminacions que poden patir les persones 
LGTBI i en el coneixement de la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió 
de gènere. 
 
Si l’empresa justifica la impossibilitat d’entregar en el termini establert el protocol o pla d’actuació, la 
persona responsable del contracte podrà atorgar un termini complementari de deu dies. 
 
L’Ajuntament de Barcelona organitzarà sessions divulgatives en les quals es farà, amb totes les empreses 
contractistes de l’Ajuntament i de les empreses del Grup Municipal, una reflexió general de la implantació 
de les mesures en els contractes públics. 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM1PTS-ZTUAhWLnRoKHUNqBqYQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fajuntament.barcelona.cat%2Fcontractaciopublica%2Fpdf%2FGM_2017_14031.pdf&usg=AFQjCNFreaumPRfzNx-9asyV9R_JCMMIXg
http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/ca/
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3.7. IGUALTAT D’OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES 
LGTBI 

3.2. Fase d’adjudicació:  
 

En un termini màxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalització del contracte, 
l’empresa contractista aportarà una declaració signada conforme aporta i annexa :  

d. un Protocol o pla d’actuació que inclogui les mesures necessàries per garantir  la igualtat 
d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBi...  

S’acompanyarà de la documentació següent:  

 Protocol o pla d’actuació que detalli les mesures per garantir  la igualtat d’oportunitats i la 
no-discriminació de les persones LGTBi  

Si l’empresa contractista no presenta la documentació sol·licitada o aquesta incompleix els 
requeriments comunicarà a la Unitat Promotora el motiu de l’incompliment. En aquest cas 
la Unitat Promotora podrà derivar l’empresa al DTG-CIRD, amb la col·laboració del DF-LGTBi 
per tal que rebi assessorament, consignant aquesta derivació en l’apartat corresponent de 
l’aplicatiu informàtic, quan aquest estigui operatiu. 

La Unitat Promotora, informarà a l’empresa dels passos a seguir, facilitant-li el contacte i 
l’assessorament del DTG-CIRD. La UP consignarà si s’ha produït o no aquesta derivació i, en cas 
afirmatiu, s’assegurarà que s’adjunten els documents relacionats, la Fitxa de derivació DTG-CIRD, i  
posteriorment un Informe de recomanacions que emetrà  finalment el  DTG-CIRD, amb la 
col·laboració del DF-LGTBi.  

Rebudes les recomanacions i l’assessorament, l’empresa haurà d’aportar el protocol o pla 
d’actuació que ha d’incloure les mesures per garantir  la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació 
de les persones LGTBi. 

Si persisteix en l’incompliment del requeriment, la UP determinarà i consignarà en l’aplicatiu, quan 
aquest estigui operatiu,  l’import de la sanció econòmica aplicada i el percentatge que representa 
sobre el preu del contracte.  

 
3.3. Fase prèvia a la finalització del contracte:  

 
Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària consignarà si ha 
aplicat mesures relacionades amb els àmbits previstos:  

- Campanyes informatives.  
- Accions formatives.  

 

I adjuntarà un informe de seguiment amb la concreció de quines han estat aquestes mesures. 

 


