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BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA. 
 

CONTRACTE TIPUS 
 

SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE NOVA PÀGINA WEB I DE LA NOVA WEB 
APP DEL PARK GÜELL, AMB SERVEI DE MANTENIMENT, ADAPTATIUS I 

EVOLUTIUS DURANT EL PRIMER ANY DE POSADA EN PRODUCCIÓ. 
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Barcelona, 
 
 

REUNITS 
 

D’una part la Sra.  , major d’edat, amb NIF.   i 
domicili a efectes d’aquest contracte al carrer  , , _ a planta, 
 , Espanya. 

 
I de l’altra el Sr.    

 

 

INTERVENEN 
 

La primera, en nom i representació de la Companyia Mercantil "BARCELONA 
DE SERVEIS MUNICIPALS, SA." (en endavant BARCELONA   DE    SERVEIS   
MUNICIPALS,    S.A.),   domiciliada  a 
Barcelona  (Espanya),  carrer  ,  ,   _   a   planta   , N.I.F. 
  ,  inscrita  en  el  Registre  Mercantil  de  Barcelona  al Tom 
  , foli        , full núm.   , inscripció     .  El Sr.                    
actua en la seva condició de    de la Companyia, d'acord amb la 
designació     , segons escriptura de 
nomenament i consolidació d’acceptació de càrrec autoritzada pel Notari de 
Barcelona, Sr.  el dia     de         de  , amb el 
núm. del seu protocol, i en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article dels 
Estatuts de la Societat. 

 
El segon en nom i representació de  . 

 
 

EXPOSEN 
 
 

I.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, gestiona, per encàrrec de 
l’Ajuntament de Barcelona, diferents serveis de la ciutat, entre els quals es troba 
el Park Güell, entitat que precisa dels serveis de desenvolupament de nova 
pàgina web i de la nova web App del Park Güell, amb servei de manteniment, 
adaptatius i evolutius ja que no disposa d’elements propis suficients per a realitzar 
aquesta prestació. 
 

II.- A tal fi, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, ha convocat un 
procediment obert per a l’adjudicació del CONTRACTE RELATIU A ________ 
publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al Perfil del Contractant de 
l’Entitat en data   . 

 
III.- L’òrgan de Contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,  
S.A.,  per  Resolució de data  , ha 
resolt    adjudicar    el   contracte   relatiu  , a 
  . 

 
IV.- L’adjudicatari ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BARCELONA 
DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. la seva capacitat i personalitat per a 
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contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, i 
ha constituït la fiança definitiva exigida en les bases de la licitació, que ha 
quedat a disposició de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. als 
efectes previstos en aquest Contracte. 

 
V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte relatiu a 
  , i que queda subjecte a les següents: 

CLÀUSULES 

1.- OBJECTE 
 

1.- L’objecte d’aquest contracte és regular les condicions relatives als serveis 
de desenvolupament de nova pàgina web i de la nova web app del Park Güell, 
incloent serveis adaptatius i evolutius durant el primer any de posada en 
producció, d’acord amb les especificitats establertes al Plec Tècnic. 

 
L’objecte del contracte comporta el compliment de tota la normativa tècnica 
vigent, així com tota aquella que resulti d’aplicació per les característiques de 
les instal·lacions descrites en el plec tècnic. 

 
Formen part de l’objecte del contracte de la present licitació els desplaçaments, 
la mà d’obra i tot el material necessari per la prestació del servei. 

 
L’abast de les condicions tècniques del present contracte s’estableix al Plec de 
Prescripcions Tècniques, les quals seran d’obligat compliment per 
l’adjudicatari. 

 

En tot cas, les prestacions derivades del contracte es realitzaran d’acord amb 
les instruccions i supervisió que als efectes realitzi BSM. 

 
2.- El present contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació 
que s’annexa: 

 

 El Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. _. 

 El Plec de Prescripcions Tècniques, com annex núm. . 

 L’oferta tècnica presentada per  , que s’acompanya com 
annex núm._. 

 L’oferta econòmica presentada per  , que s’acompanya 
com annex núm. _. 

 Còpia de la fiança, com annex núm.    

 Contracte LOPD, com annex núm. _________ 

 Compromís d’adscripció de mitjans, com annex núm.    

 Altres 

 
De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte 
d’aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent 
tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte. 

 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents 
contractuals, serà d’aplicació preferent aquest Contracte i després els 
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documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
 

2.- PREU 
 

El preu global i màxim per dos (2) anys de contracte s’estableix en 
______EUROS ( ______.-€), abans d’IVA, d’acord amb el següent 
desglossament: 

 

- Desenvolupament de nova web i manteniment del primer any:  ___ €, 
abans d’IVA 

- Desenvolupament de la nova web app i manteniment del primer any: 
____ €, abans d’IVA 

- Partida alçada per atendre serveis evolutius i adaptatius: 14.000.-€, abans 
d’IVA, essent el preu final aplicable per aquest concepte el que resulti 
d’aplicar el preu unitari de 35 €/hora, abans d’IVA, als serveis efectivament 
prestats.  
Aquesta bossa es configura com un import màxim, no tenint obligació BSM 
de consumir la seva totalitat ni una part, sense que per aquest concepte 
l’adjudicatari tingui dret a percebre cap indemnització o compensació. 

 
En cap cas el preu final del contracte podrà superar l’import màxim previst per 
aquest concepte. 

 

Per cadascuna de les tasques sol·licitades per BSM serà necessària la prèvia 
aprovació de BSM de la valoració que presentarà l’adjudicatari. 

 
2.- En el preu del contracte s’entendran incloses, totes les quantitats 
necessàries i, en concret, les que es relacionen a continuació, essent d de 
caràcter merament enunciatiu, però no limitat: 

 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social. 

- Assegurances de tota mena. 

- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost 
sobre el Valor Afegit. 

- La mà d’obra, maquinària i tot el material necessari. 

- Els desplaçaments o el transport necessaris per la prestació del servei. 

- Dietes i manutenció 
 

3.- En el supòsit que s’augmentessin les prestacions objecte d’aquest 
Contracte, d’acord amb allò que s’hi preveu, aquest augment es valorarà d’acord 
amb els preus que regeixen el present Contracte. 

 
 

3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 

L’adjudicatària emetrà una primera factura a l’entrega i validació del disseny i 
prototipatge de la web i de la web app, corresponent al 40% dels imports en 
concepte dels serveis de desenvolupament de nova pàgina web i de la nova web 
App del Park Güell. 
 
L’adjudicatària emetrà una segona factura a la finalització de la fase de lliurament 
de projecte corresponent al 60% restant en concepte de serveis de 
desenvolupament de la nova pàgina web i de la nova web App del Park Güell, 
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amb la validació del cap de projecte de BSM de la correcta instal·lació i posta en 
marxa. 
 
En relació al serveis que l’adjudicatari presti en concepte d’evolutius i adaptatius, 
l’adjudicatari emetrà una factura a la finalització de les entregues a plena 
satisfacció per BSM dels evolutius i / o adaptatius realitzats, en què indicarà els 
serveis prestats, el número d’hores realitzades, el preu unitari, així com l’acta de 
validació dels treballs per part de BSM. 
 
A les factures es farà constar el número de comanda que BSM facilitarà a 
l’adjudicatari. Només es podran incloure a les factures aquells treballs que hagin 
estat prèviament validats per BSM. 
 
Per tal que les factures es considerin correctament elaborades i, per tant, puguin 
ser acceptades com a vàlides per BSM, l’adjudicatari haurà d’incorporar l’acta de 
validació dels treballs part de BSM. Per procedir al seu pagament, serà necessària 
la validació de les dades relatives als treballs per part de BSM. 
 
La factura s’enviarà per correu electrònic, en format pdf (un pdf per factura) a 
l’adreça facturabsm@bsmsa.cat, indicant en l’apartat “assumpte” la paraula 
factura.  
 
BSM pagarà el seu import en el termini de 30 dies comptats a partir de l’entrada 
als sistemes informàtics de BSM del document en pdf. 
 
La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran 
facilitats per BSMSA.  

 
 

4.- TERMINI 
 

1.- El termini de vigència d’aquest contracte s’estableix en dos (2) anys, iniciant 
la seva vigència el dia de la seva darrera signatura. 

 
2.- No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte. 
 

 
5.- GARANTIES I ASSEGURANCES 

 

1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatari. 
 

2.- L’adjudicatari nomena i es compromet a tenir com a Responsable i 
Interlocutor del Servei al Sr.    

 

3.- Atesa la naturalesa del present contracte el període de garantia s’estableix 
en sis mesos, comptats a partir de la data de finalització del contracte. 

 
4.- L’adjudicatari s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil que 
cobreixi, per tot el període de durada del contracte i el de la seva garantia, la 
responsabilitat dels danys i perjudicis causats a terceres persones i els seus 
béns com a conseqüència de l’execució dels treballs que són objecte del 
contracte. 
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6.- RÈGIM DE FIANCES 
 

1.- S’incorpora a aquest contracte, com a annex núm.  , una còpia de  la fiança 
constituïda per l’adjudicatari, d’acord amb el Plec de condicions particulars, 
quedant l’original en poder de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., 
fiançant l’exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats 
que assumeix, derivades del present contracte. 

 
2.- La fiança respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari que es derivin del 
Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del 
reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S.A. hagués abonat en excés arran de la liquidació final; del 
rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’ incompliment de les seves 
obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a BARCELONA DE 
SERVEIS MUNICIPALS, S.A. per tercers i, singularment, per l’Administració a 
tenor dels termes que regulen el present contracte; i amb caràcter general, del 
compliment de totes les seves obligacions. 

 
3.- En qualsevol dels supòsits previstos en la clàusula 9.1, excepte en el cas de 
mutu acord, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 
podrà procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació a l’execució de la 
fiança constituïda, i disposar de les quantitats que abasti. Tot això sense 
perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es cregui assistit 
l’adjudicatari, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança 
per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., essent la única obligació 
d’aquesta reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés 
procedent. 

 

4- L’ esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció 
de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., la liquidació del contracte 
i lliurats tots els certificats i documentació que sigui pertinent. 

 
 

7.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

 

1.- Al llarg de tota la durada del contracte, l’adjudicatari haurà d’estar al corrent 
de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, 
laboral, de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i 
rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte 
de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., de l’ incompliment de 
qualsevol d’aquestes obligacions. 

 
2.- D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de Riscos Laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 
de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de Riscos Laborals, l’adjudicatària està obligada al compliment de la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i en aquest sentit, 
s’obliga a lliurar a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. la 
documentació següent: 

 

i. Avaluació dels riscos laborals i mesures preventives generals i 
específiques de les tasques a realitzar a les instal·lacions de 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 
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ii. Pla de Riscos Laborals. 
 

iii. Llistat d’equips, màquines i eines que utilitzaran per la realització 
dels treballs. 

 

iv. Llistat dels treballadors que accediran a les instal·lacions de 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 

 

v. Justificants de la formació i informació d’aquests treballadors 
conforme dels riscos als que estan exposats i les mesures de 
protecció que han de tenir en compte. 

 

vi. Informes d’aptitud mèdica dels treballadors en relació a les tasques 
a realitzar o en el seu defecte certificat informant de que els riscos 
detectats en la seva Avaluació de Riscos no es trobin regulats per 
cap disposició legal relacionada amb la protecció de riscos 
específics i activitats d’especial  perillositat i per tant les condicions 
de treball no provoquen efectes sobre la salut dels treballadors. 

 

vii. Contracte amb la Entitat Asseguradora d’Accidents de Treball i 
Malaltia Professional. 

 

viii. Control d’entrega d’equips de protecció individuals. Justificants de 
lliurament d’equips de protecció individual als treballadors. 

 
L’adjudicatari declara que BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, 

S.A li ha lliurat, amb caràcter previ a la subscripció d’aquest contracte, la 
documentació corresponent a la prevenció, en relació a la Instal·lació, i és la 
següent: 

 

i. Avaluació dels riscos relacionats amb els llocs on tingui previst 
realitzar l’activitat. 

 

ii. Pla de prevenció per al control de riscos detectats. 
 

iii. Mesures de prevenció i protecció que el personal del Promotor 
haurà de tenir en compte davant d’aquests riscos. 

 
3.- L’adjudicatari facilitarà a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. el 
certificat positiu de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals  emès  per 
l’Administració  als efectes del compliment de l’article de la Llei General Tributària 
58/2003 de 17 de desembre, en qualsevol en el que sigui requerit a l’efecte. 

 
4.- Així mateix, l’adjudicatari s’obliga a lliurar el certificat acreditatiu de no 
mantenir deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com el 
TC2 corresponent, en qualsevol moment que sigui requerit a l’efecte. Es 
considera, en tot cas, una obligació essencial del contracte. 

 
 

8.-OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI, INCOMPLIMENTS 
I PENALITZACIONS 

 

1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’Adjudicatari. 
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2.- L’ adjudicatari restarà obligat a complir l’objecte d’aquest contracte, d’acord 
amb el plec de condicions particulars, tècniques i resta de documentació que 
s’annexa al present contracte. 

 

3.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb la normativa vigent en la matèria al llarg 
de tota la durada del contracte. 

 
4.- S’estableix un règim específic de penalitzacions en aquest contracte, apart 
del previst a la normativa aplicable, el qual es detalla a continuació. 

 
L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals que es 
derivin del contracte, per part de l’adjudicatari, o la transgressió de qualsevol 
de les clàusules que formen part del present contracte o documents integrants 
del mateix, es classificaran en incompliments lleus, greus i molt greus, segons 
escaigui i d’acord amb la següent ponderació: 
 
Lleus:  
 
 Manca de col·laboració amb el personal de BSMSA. 
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte, que no constitueixi falta greu. 
 No avisar a BSMSA de la incorporació de personal nou o si es produeixen 

canvis.  
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats 

com a lleus per la seva normativa específica.  
 
Greus: 
 
 La resistència als requeriments efectuats per BSMSA, o la seva 

inobservança. 
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte, que no constitueixi falta molt greu. 
 No disposar de personal suplent per a un determinat servei. 
 Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas 

que això succeís per eventualitat, no informar a BSMSA. 
 Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de BSMSA, a persones 

alienes al servei contractat. 
 La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de 

la prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per BSMSA. 
 Reincidència en la comissió de faltes lleus. 
 Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència 

de personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt 
greu. 

 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en 
especial, les del pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a 
Greus per la seva normativa específica.  

 
Molt greus: 
 
 Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres 

causes. 
 Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei. 
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 La resistència als requeriments efectuats per BSMSA, o la seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del 
contracte. 

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o 
personal diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, 
si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu. 

 No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims 
establerts. 

 Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
s’escau. 

 Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura. 
 Reincidència en faltes greus. 
 Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni 

formació prèvia. 
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats 

com a molt greus per la seva normativa específica, i en especial de les del 
Pla de seguretat i salut en les prestacions.  

 L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les 
prestacions.  

  
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui 
formular les al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de BSMSA 
resoldrà. 
 
4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas 
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, BSMSA podrà aplicar les 
sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o 
reiteració: 
 

- Faltes MOLT GREUS: 15% de l’import del contracte 
 

- Faltes GREUS: 10% de l’import del contracte 
 

- Faltes LLEUS: 5% de l’import del contracte 
 

A part de les penalitzacions genèriques, a continuació s’estableixen les 
següents penalitzacions automàtiques addicionals acumulatives previstes en 
cas d’incompliment en els terminis de lliurament indicats a l’oferta de 
l’adjudicatari o dels terminis màxims establerts en el plec tècnic en cas que 
no s’hagin millorat per l’adjudicatari: 
 

-  Incompliment en els terminis de lliurament indicats a l’oferta i acordat amb B:SM 

 

Per cada setmana de retard s’aplicarà el tant per cent equivalent del cost del 
desenvolupament: per una setmana de retard , un 5% del preu del 
desenvolupament ; per dues setmanes s’aplicarà un 10%.....així fins a deu (10) 
setmanes. 

 
El retràs de mes de deu (10) setmanes donarà dret a la pèrdua de la fiança i si 
B:SM o considera adient a la rescissió d’aquest contracte . En qualsevol cas el 
contractista esta obligat a respondre dels danys i prejudicis que B:SM hauria de 
suportar a causa del incompliment del termini contractual. 
 

-  Incompliment en les fites de control de qualitat del projecte 
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L’adjudicatari haurà d’incorporar en la seva oferta, tal i com s’estableix, fites de 
control de qualitat. L’incompliment dels nivells de qualitat acordats en aquestes 
fites tant en quant a disseny o programació implicarà per cada setmana de retard 
en el compliment el tant per cent equivalent del cost de disseny o 
desenvolupament: per una setmana de retard, un 2.5% del preu del 
desenvolupament ; per dues setmanes s’aplicarà un 5%.....així fins a deu (10) 
setmanes. 

 

El retràs de mes de deu (10) setmanes donarà dret a la pèrdua de la fiança i si 
B:SM o considera adient a la rescissió d’aquest contracte . En qualsevol cas el 
contractista esta obligat a respondre dels danys i prejudicis que B:SM hauria de 
suportar a causa del incompliment del termini contractual. 

 
Les penalitzacions s’aplicaran a la factura del període en què es realitzi 
l’incompliment o es deduiran de la garantia dipositada. 

 
En el cas de reincidència en la comissió d’una infracció de la mateixa 
qualificació, la penalització serà la que correspongui de multiplicar el resultat 
obtingut per l’aplicació del percentatge indicat anteriorment, per la reiteració (és 
a dir, si l’adjudicatari comet dos conductes qualificades com a greus, la segona 
vegada se li aplicarà una penalització per l’import que resulti de multiplicar 
l’import corresponent al 3% del preu global del contracte per 2). 

 
En el cas de que es cometin per part de l’adjudicatària tres o més conductes 
que siguin qualificades com a incompliments molt greus, BSM podrà acordar la 
resolució del contracte, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a 
percebre cap indemnització o compensació per aquest motiu i essent 
necessària, únicament, la notificació d’aquest fet per part de BSM. 

 
En tot cas, BSM tindrà dret a rescabalar-se per aquest fet, així com de cobrar 
les penalitzacions corresponents, a través del descompte en factura. 

 
La qualificació dels incompliments serà determinada per BARCELONA DE 
SERVEIS MUNICIPALS, S.A. En aquest cas, es seguirà el procediment que es 
descriu en el punt següent. 

 
En el cas que es produeixi alguna de les incidències descrites en aquest 
contracte, el procediment que es seguirà serà el que es detalla a continuació: 

 

 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. notificarà a 
l’adjudicatari per escrit la incidència/incompliment ocorregut, la seva 
graduació i les característiques del mateix. 

 

 Es donarà un termini màxim de deu dies naturals a l’adjudicatari per 
presentar les al·legacions que consideri pertinents, tot indicant 
quines mesures ha adoptat per evitar la producció d’una nova 
incidència/incompliment. 

 

 BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. notificarà a 
l’adjudicatari la resolució adoptada, atenent a les al·legacions 
presentades i, en el seu cas, amb la imposició de la penalització 
corresponent. 

 
En el cas que alguna de les conductes de l’adjudicatari siguin tipificades com a 
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incompliments, s’aplicarà el règim de penalitzacions descrit. 
 

En tot cas i tal i com s’ha indicat, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, 
S.A. podrà deduir de la factura corresponent l’import de les penalitzacions 
aplicades a l’adjudicatari pels incompliments produïts, sense perjudici de que la 
garantia respongui de l’efectivitat de les mateixes, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

 
4.- Apart de les obligacions que es contenen a la normativa aplicable i les que 
es deriven d’aquest contracte i de la documentació que se li annexa, són 
obligacions específiques de l’adjudicatari: 

 

i. Sotmetre’s en tot moment a les indicacions i observacions que li siguin 
dictades per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 

 

ii. Satisfer tots els impostos, taxes i arbitris que graven l’exercici de 
l’activitat a que es destina el contracte. 

 

iii. Quedarà obligat, i es responsabilitzarà íntegrament en relació al seus 
treballadors, del compliment de les obligacions que es derivin en l’ordre 
laboral (matèria laboral pròpiament dita, Seguretat Social i Prevenció de 
Riscos), fiscal i qualsevol altre de caràcter general aplicable, essent 
únics responsables de les obligacions que la normativa aplicable li 
imposi. 

 
Addicionalment, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 
podrà requerir en qualsevol moment a l’Adjudicatari perquè acrediti amb 
documents, el compliment de les seves indicades obligacions. 

 

iv. Aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de 
l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions establertes als plecs 
contractuals, i amb responsabilitat per oferir l’execució del contracte a 
plena satisfacció de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 

 

v. Compliment de totes les prestacions establertes en els plecs 
contractuals. 

 

vi. Complir les instruccions que als efectes de la prestació del servei li 
siguin donades per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 

 
 

9.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 
 

1.- 1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes 
a l’article 211 i 313 de la LCSP.  
 
2. A banda de les establertes a l’esmentat article i les ja previstes en el plec de 
condicions particulars, constitueixen causes específiques de resolució: 

 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’empresari individual o l’extinció de 
la personalitat jurídica de la societat adjudicatària. En el cas de mort o 
incapacitat de l’empresari individual, BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S.A. podrà acordar la continuació del contracte amb els seus 
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successors, sempre que es compleixin les garanties tècniques i 
econòmiques necessàries. 

 

b) El mutu acord entre BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. i 
l’adjudicatari. 

 

c) La cessió del contracte, o bé la subcontractació o traspàs de les prestacions 
a un tercer quan s’excedeixi allò establert en aquest document al respecte, 
amb els límits establerts per la llei. 

 

d) La pèrdua de vigència de la pòlissa d’assegurances. 
 

e) L’incompliment en l’adscripció de mitjans compromesos per l’adjudicatari, 
d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP. 

 

f) Qualsevol incompliment greu de les obligacions, que no sigui esmenat de 
manera immediata una vegada notificada la incidència. 

 

g) La suspensió per causa imputable a BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S.A. de la iniciació del contracte per un termini superior a sis 
mesos a partir de la data assenyalada per al seu començament. 

 

h) El no lliurament del certificat relatiu a l’article 43.1.f de la Llei General 
Tributària. 

 

i) Les altres establertes en aquest contracte o en la seva documentació 
annexa. 

 

j) Les especificades en la normativa aplicable a l’efecte. 

 

k) Incórrer, per part de l’adjudicatària, en alguna de les prohibicions per 
contractar previstes a la LCSP. 

 
2.- Així mateix, serà causa de resolució del Contracte la dissolució o extinció de 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., siguin quines siguin les 
causes de tals supòsits. 

 
3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en aquesta 
clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les 
parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que es cregui 
assistida l’altra part. 

 
4.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà, en qualsevol 
moment, rescindir aquest Contracte per determinació pròpia, abonant a 
l’Adjudicatari totes aquelles quantitats que tinguessin acreditades i, a més, una 
indemnització calculada en el deu per cent (10 %) del valor restant del 
Contracte en el moment de declarar la rescissió. 

 
5.- En cas de que concorri alguna de les causes de resolució indicades, 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà optar per la resolució del 
Contracte, o per la seva continuació en les condicions que es pactin, als efectes 
de garantir que es resoldran els perjudicis ocasionats pels incompliments del 
Contractista i que aquest no incorrerà en nous incompliments. 
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6.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades, excepte 
el mutu acord, produirà els efectes següents: 

 

- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà continuar 
la prestació pel procediment que estimi més convenient. 

 

- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. farà efectius amb càrrec 
a la fiança, fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que li hagin 
causat i siguin imputables a l’adjudicatari, notificant-li la pertinent relació 
i liquidació, sense que minvin els drets de BARCELONA DE SERVEIS 
MUNICIPALS, S.A. a reclamar-li 
l’excés que eventualment no quedarà cobert per l’import de la fiança, 
com tampoc el dret d’aquella a exercitar les accions, reclamacions i 
recursos que estimi que l’assisteixin contra la liquidació comunicada per 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A 
 

7.- En cas que BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. no 
pagués dues o més factures de manera consecutiva o acumulada a 
l’adjudicatari, aquest podrà optar per la resolució del Contracte, amb 
abonament en aquest supòsit de les quantitats acreditades fins aquell moment, 
més una indemnització calculada en el deu per cent (10%) del valor restant del 
Contracte, o bé la seva continuació en les condicions que es pactin. 

 
 

10.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 
 

Els drets i obligacions de l’adjudicatari derivats del contracte no podran ser cedits 
a un tercer. 
 
No obstant, l’adjudicatari podrà subcontractar fins a un màxim del 60% de les 
prestacions, sempre i quan l’adjudicatari ho comuniqui amb la suficient antelació 
a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., i aquesta presti la seva 
conformitat a les empreses i prestacions objecte de subcontractació. 
 
En aquest cas, l’adjudicatari es responsabilitza de lliurar tota aquella 
documentació del subcontractista que resulti exigible per la correcta execució del 
contracte, especialment la relativa a la prevenció de riscos esmentada en la 
clàusula 7.2 del present contracte. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la resolució del mateix amb els 
efectes previstos a l’article 1.124 del Codi Civil. 
 
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 fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures 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 ha 
de donar audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu 
dies al·legui el que cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, l’òrgan 
de contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb 



 

Exp. 2018SIST081CA (J.A.)  

detracció del preu al contractista principal. 
 
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.  
 
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. 

 
 

11.- CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE 
PROTECCIÓ DE DADES 

 

L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella 
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui 
en el mateix o que així li indiqui BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, 
S.A., o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest 
deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini d’un any, comptat a 
partir de la resolució del contracte. 

 
Així mateix i d’acord a l’annex corresponent, l’adjudicatari declara conèixer i 
s’obliga al compliment d’allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la qual es regula el 
dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, i en seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant el Reial Decret 1720/2007, 
de 21 desembre. 

 
 

12.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS 
 

1. En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin 
produir, serà d’aplicació el règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del 
Capítol I del Títol I de la LCSP, en funció de si s’han previst o no causes 
específiques de modificació. 

 

2.  L’import màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per 
les causes previstes al contracte, es fixa 10.403,41 €. Les modificacions 
successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant l’execució del 
contracte per les causes previstes al contracte no podran superar, en cap cas, 
aquest import. No afectarà a aquest percentatge les modificacions que, en el 
seu cas calgui realitzar, emparades en circumstàncies no previstes en el 
present Plec i realitzades d’acord amb la legislació aplicable. 

 

3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una 
modificació de contracte són les següents: 

 

Subjectives: 
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A.   Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una 
reestructuració empresarial, donant compliment als requisits i condicions 
establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això no impliqui altres 
modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació 
de la Directiva. 

 

Objectives: 

 

Es preveuen les següents causes específiques de modificació contractual: 

 

 Modificacions a l’alça en cas que sigui necessari realitzar serveis 
evolutius i adaptatius superiors als previstos inicialment. 

 Modificacions a l’alça per atendre desenvolupaments o especificitats no 
previstos en el contracte o plec tècnic però que siguin necessàries per 
adaptar, modificar o completar la web, per tal d’atendre noves 
funcionalitats, activitats o adaptar-se a noves necessitats. 

 

4. El procediment per modificar el contracte serà: 

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la 
necessitat de procedir a realitzar la modificació del contracte. 

 

- Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu 
cas, la seva procedència. 

 

- Tràmit d’audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i 
compareixença en que manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous 
treballs. 

 

- Aprovació de la modificació i adjudicació de l’Òrgan de Contractació 
competent a proposta del responsable de contracte amb validació 
pressupostària. 

 

- Reajustament de la garantia definitiva. 

 

5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatòries pel contractista. 
Conseqüentment, l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte 
proposada per l’òrgan de contractació que compleixi amb el previst en el 
present Contracte i es compromet a la seva execució una vegada s’adopti 
l’acord corresponent. 

 

En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb 
estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense 
dret a reclamar cap indemnització i sense què per cap motiu pugui disminuir el 
ritme els treballs ni suspendre’ls. 

 

No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les 
modificacions a la baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació, 
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l’adjudicatari podrà sol•licitar la resolució del contracte i la liquidació dels treballs 
realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització o pagament en 
concepte de benefici deixat d’obtenir. 

 

6. La modificació per causes previstes al plec no podrà suposar l’establiment 
de nous preus unitaris no previstos al contracte. 

 
13.- CODIS FONT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 

Tots els codis font desenvolupats per la realització dels evolutius i correctius 
serà propietat en exclusiva de BSM. El lliurament dels codis font serà 
considerada una condició essencial del contracte. 

 
La propietat intel·lectual dels evolutius, adaptatius i correctius serà en exclusiva 
de BSM. 

 

En aquells drets inalienables, l’adjudicatari s’obliga a fer una cessió en 
exclusiva dels drets d’explotació a favor de BSM en exclusiva de forma 
indefinida i amb el major àmbit d’aplicació previst en la normativa aplicable. 

 
 

14.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR 

 

L’Adjudicatari s’ha de comprometre a facilitar tota la informació necessària 
perquè, en un futur, BSM tingui autonomia per modificar els protocols o afegir 
nous mòduls al sistema. 

 
 

15.- ESPECIFICITAT DE LA RELACIÓ ENTRE BSM I LA PLANTILLA DE 
TREBALLADORS DE L’ADJUDICATARI 

 

Ambdues parts manifesten expressament que entre la plantilla de treballadors 
de l’Adjudicatari i BSM no es crea cap vincle laboral ni dependència, essent 
l’adjudicatari el responsable, en la seva condició d’empleador de tots els deures 
i obligacions que es derivin de la seva relació laboral amb els seus treballadors. 

 
 

16.- SIGNATURA DEL CONTRACTE I DESPLEGAMENT D’EFECTES 

 

Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes 
BSM posi a la seva disposició. 

 
El contracte desplegarà els seus efectes en la data i hora posteriors, en la 
seqüència de signatures. 

 
 

17.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

Aquest contracte té caràcter privat i queda subjecte a la legislació mercantil, 
civil i processal espanyola que li sigui d’aplicació. 

 
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del 
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present Contracte, ambdues parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i 
competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 

I, perquè així consti, es signa per el present document, en el lloc de 
l’encapçalament
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