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A C T A de la reunió 
del Consell Rector 
del Museu de Badalona 
 
Núm. sessió: 5/2019 
Caràcter: constitutiva 
Data: 29 d’octubre de 2019 
Horari: de les 9,30 h a les 10,33 h 
Lloc: Museu de Badalona 
 
Assistents: 
 
Presidència 
Helena Bayo Delgado (per absència del President) 
 
Vocals 
Amanda Feria Chica 
Rosa del Amo Hernández 
Irene González Poveda 
Miguel Ángel Aguayo Pey 
Antonio Flores Fernández de Córdoba 
Oriol Lladó i Esteller 
Eduard Puig Bordera 
Rafael Lamuedra Zafra 
Jordi Casals i Garí  
 
Directora 
Margarida Abras i Pou 
Secretària 
Elena Leal Beltrán 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL RECTOR. 
2. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT NORMATIU DELS APARELLS ELEVADORS DE 

DIFERENTS EDIFICIS DEL MUSEU (EXP. NÚM. DES-5/19). 
3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ INTEGRAT PEL PLEC DE 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE ES PROPOSEN PER REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MONITORATGE DE LES 
ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS DEL MUSEU (EXP. NÚM. DES-7/19). 

4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ INTEGRAT PEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE ES PROPOSEN PER REGIR EL CONTRACTE DEL LLOGUER I MANTENIMENT D’UNA 
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL B/N I COLOR PER A LES DEPENDÈNCIES DEL MUSEU 
DE BADALONA (EXP. NÚM. 11/19). 

5. RATIFICACIÓ DE L’INCREMENT DEL 0,25% ADDICIONAL DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU, AMB EFECTES 1 DE JULIOL DE 2019 (EXP. PER-
18/19). 

6. PROPOSICIONS URGENTS. 
7. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
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1.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL RECTOR. 
 
Prèvia salutació de la Presidència donant la benvinguda als presents, es dóna per formalment 
constituït el nou Consell Rector de l’Organisme Autònom Museu de Badalona, determinat per 
acord de Ple de l’Ajuntament de data 15 de juliol de 2019, designant als membres per 
resolució de l’alcalde de data 04 d’octubre de 2019 i resolució de rectificació d’error material 
de data 28 d’octubre de 2019, en els termes en què la Secretària del Consell dóna compte i 
que, es transcriu literalment a continuació: 

“PRIMER. Nomenar els membres del Consell Rector del Museu Municipal de Badalona que 
restarà integrat per: 
 
President:   L’alcalde president, senyor Alejandro Pastor López 
Vicepresidenta: Senyora Helena Bayo Delgado 
Consellers:  Senyora Amanda Feria Chica 
   Senyora Rosa del Amo Hernández 

Senyora Irene González Poveda 
Senyor Miguel Ángel Aguayo Pey 
Senyor Antonio Flores Fernández de Córdoba 
Senyor Oriol Lladó i Esteller 
Senyor Eduard Puig Bordera 
Senyor Rafal Lamuedra Zafra 
Senyor Jordi Casals i Garí 

Secretària:  La lletrada municipal senyora Elena Leal Beltran 
Secretari Suplent: El lletrat municipal senyor Miguel Angel Amor Castillo” 
 
 
2.- ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT NORMATIU DELS APARELLS 
ELEVADORS DE DIFERENTS EDIFICIS DEL MUSEU (EXP. NÚM. DES-5/19). 
 
La Direcció explica la proposta d’adjudicació del servei de manteniment normatiu dels aparells 
elevadors de diferents edificis del Museu: 

 
“Identificació de l’expedient 
 
Tipus de document: Aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de 

manteniment normatiu dels aparells elevadors de 
diferents edificis del Museu de Badalona. 

Procediment: Obert simplificat abreujat. 
Òrgan que resol: El Consell Rector del Museu de Badalona.  
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa. 
Expedient: DES-5/19 
Referència addicional: MUSSG-OA-FEXP2019/000017  

 

ANTECEDENTS  

1. En data 23 de maig de 2019, el Consell Rector del Museu de Badalona va aprovar la 
licitació per tal de procedir a la contractació del servei de manteniment normatiu dels 
aparells elevadors de diferents edificis del Museu de Badalona, que es tramita de 
manera ordinària i per procediment simplificat abreujat, així com els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques. 

2. En data 7 de juny de 2019 es va publicar l’anunci de licitació de l’esmentada licitació 
al perfil del contractant. 
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3. En data 28 de juny de 2019 es va qualificar la documentació i es van obrir les 
proposicions econòmiques 

4. En data 1 de juliol de 2019 la directora del Museu va emetre informe tècnic 
d’adjudicació de l’esmentat servei. 

5. En data 25 de setembre de 2019 la secretària delegada del Museu va emetre informe 
jurídic de proposta d’adjudicació. 

6. En data 8 d’octubre de 2019 l’interventor municipal va fiscalitzar l’expedient de 
referència. 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. L’expedient de contractació de referència s’ha tramitat en compliment dels articles 
116 i següents de la LCSP, mitjançant procediment obert, el qual garanteix la publicitat 
i lliure concurrència i, seleccionant el contractista per l’aplicació d’un únic criteri de 
valoració, de conformitat amb el que estableix l’article 158 de la LCSP. 

2. En la tramitació seguida s’han acomplert les previsions de l’article 150 de 
l’esmentada Llei, en relació amb la classificació de les ofertes presentades, requeriment 
de documentació i adjudicació del contracte al licitador que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

3. S’ha donat compliment al tràmit d’audiència previ a la resolució del procediment, 
previst per l’article 87.1 del Reglament general de la llei de contractes de les 
administracions públiques, enviant l’acta de la Mesa de Contractació amb la proposta 
d’adjudicació a tots els licitadors i a través del perfil del contractant.  

4. Quant al finançament d’aquest contracte, cal assenyalar que s’ha incorporat en 
l’expedient de referència document comptable ARC de data 17/07/2019 per import de 
1.069,94 euros corresponent a la despesa derivada d’aquest contracte per a l’any 2019 
amb càrrec a la partida pressupostària número O12O4MUS-3331-21300 del pressupost 
del Museu en vigor. 
 
5. D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei de contractes del 
sector públic i atenent al pressupost base de contractació en relació a la normativa 
aplicable, l’òrgan competent per resoldre aquest expedient és el Consell Rector del 
Museu de Badalona, d’acord amb l’article 8 els Estatuts del Museu de Badalona en 
relació amb les Bases d’execució del pressupost.   
 
6. D’acord amb el que disposen els articles 213 i següents del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient d’adjudicació així tramitat s’ha sotmès a 
seva fiscalització prèvia de la Intervenció municipal.  

En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 26 de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per 
tal el President del Museu de Badalona, a proposta de la Directora, proposi al Consell 
Rector del Museu de Badalona, l’adopció dels següent ACORD: 
 

PRIMER- Adjudicar el contracte del servei de manteniment normatiu dels aparells 
elevadors de diferents edificis del Museu de Badalona, a l’empresa ZARDOYA OTIS, SA 
(CIF A28011153), pel període de dos anys, per l’import de la seva oferta, 5.135,72 € 
IVA inclòs.  

SEGON.- Aprovar la despesa per a l’exercici 2019 de 1.069,94 € (IVA inclòs) que anirà 
amb càrrec a la partida O12O4MUS/3331/21300 (maquinària, instal·lacions tècniques i 
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utillatge). La quantitat restant queda sotmesa a la condició suspensiva de crèdit 
adequat i suficient als pressupostos del Museu de Badalona. 

TERCER.- Procedir a la notificació a l’adjudicatari, a través del mitjà designat pels 
mateixos i publicar-ho al perfil del contractant. 

QUART.- Facultar al President del Museu de Badalona, per procedir a la signatura del 
corresponent contracte i per aprovar la pròrroga, si s’escau.” 

 
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT l’adjudicació del servei de manteniment normatiu dels 
aparells elevadors de diferents edificis del Museu. 
 
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ INTEGRAT PEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE ES PROPOSEN PER REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MONITORATGE DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS DEL MUSEU (EXP. 
NÚM. DES-7/19). 
 
La Direcció explica la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de 
monitoratge de les activitats educatives i culturals del Museu en els següents termes: 
 

“Identificació de l’expedient 
 
Tipus de document: Aprovació de l’expedient de contractació integrat pel 

plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules 
administratives particulars que es proposen per regir 
el contracte de serveis de monitoratge de les 
activitats educatives i culturals del Museu de 
Badalona. 

Procediment: Obert no harmonitzat. 
Òrgan que resol: Consell Rector del Museu de Badalona.  
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa. 
Expedient: DES-7/19 
Referència addicional: MUSSG-OA-FEXP2019/000018  

 
Antecedents 
 
1. Ordre d’impulsió de l’expedient de data 22 de juliol de 2019 emesa pel president del 
Museu de Badalona. 
 
2. Informe tècnic de motivació emès per la directora del Museu de Badalona en data 22 
de juliol de 2019 en què es justifica la contractació del servei de monitoratge de les 
activitats educatives i culturals del Museu de Badalona mitjançant un procediment obert 
no harmonitzat.  
 
3. A l’esmentat informe s’acompanyen el plec de prescripcions tècniques particulars que 
es proposen per regir l’esmentada contractació de la mateixa data. 
 
4. La despesa derivada d’aquesta contractació, d’acord amb l’informe tècnic i el Plec de 
prescripcions tècniques, per a l’any 2019 s’estima en 9.583,20 € i anirà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària O12O4MUS/3331/22716 del pressupost del Museu en vigor. 
Pel que fa als exercicis següents, restarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
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5. També consta a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars que han 
de regir el contracte informat jurídicament. 
 
6. L’objecte del contracte de referència el constitueix la realització del servei 
monitoratge de les activitats educatives i culturals del Museu de Badalona. 
 
7. La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica a l’informe tècnic de 
motivació, on s’informa que el Museu no disposa dels mitjans materials i personals 
adequats ni suficients per a prestar-ho amb recursos propis. 
 
8. La durada del contracte serà de 2 anys a comptar del primer dia natural del mes 
següent al de la data de la seva formalització. 
De conformitat amb allò previst a l’article 29 de la LCSP, el contracte podrà prorrogar-
se de forma expressa per dos períodes de màxim un any cadascun per mutu acord 
d’ambdues parts manifestat amb una antelació mínima de dos mesos al finiment de la 
vigència inicial establerta per aquest contracte. 
 
Aquest termini té caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment és causa de 
resolució de conformitat el que disposa l’art. 211. f de la LCSP. 
 
9. El valor estimat del contracte és de 173.769,60 euros IVA exclòs, de conformitat 
amb el que preveu l’ article 101 de la LCSP. 
 
10. El pressupost màxim de licitació és de és 85.599,36 euros (quantia de 75.552,00 € 
euros i 5.289,60 euros d’Impost de Valor Afegit al 21%). 
 
11. El finançament de la despesa que se’n derivi d’aquest contracte per a l’exercici 
2019, s’haurà d’atendre amb càrrec a la partida pressupostària O12O4MUS/3331/22716 
del pressupost del Museu de l’exercici 2019 en vigor. Pel que fa als exercicis següents 
restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient.  
 
12. De l’expedient així format se n’ha donat trasllat a la Intervenció Municipal que l’ha 
fiscalitzat.  
 
Fonaments jurídics 
 
A la vista del seu objecte, i segons es justifica a l’informe tècnic, aquest contracte es 
tipifica com a contracte administratiu de serveis i es tramita seguint els procediments i 
tràmits assenyalats a la LCSP per als contractes de serveis d’acord amb els articles 17 i 
25 de la LCSP. 
 
En relació a la resolució i efectes del contracte, seran les establertes a l’article 211 i 313 
de la LCSP i les previstes al plec de clàusules administratives particulars.  
 
D’acord amb les previsions dels articles 28 i 116 de la LCSP s’ha justificat entre d’altres 
aspectes l’elecció del procediment de contractació, la necessitat i idoneïtat d’aquesta 
contractació.   
 
Constitueixen la llei del contracte, el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB núm.36 Annex I de data 11.02.2003) aplicable als 
contractes d’aquest tipus, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de 
contractació pública. També regirà el contracte el plec de prescripcions tècniques 
particulars regulador del servei de què n’és l’objecte en tot allò que no s’oposi o 
contradigui les previsions d’aquest plec de clàusules administratives, que, en qualsevol 
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cas seran de prevalent aplicació respecte d’aquelles prescripcions tècniques en cas de 
discrepància o discordança. 
 
A l’expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars que es 
proposa per regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les necessitats de gestió 
i a les exigències de procediment, en particular, al previst a l’article 122 de la LCSP i 67 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així 
com al plec de clàusules administratives generals vigents, en tot allò que no s’oposi a la 
legislació bàsica estatal de contractació pública i a la nova normativa comunitària en 
matèria de contractació. 
 
D’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP, que 
conté normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació el Plec de 
clàusules administratives particulars ha estat precedida de la fiscalització de 
l’Interventor Municipal emesos en data 28/12/2018. 
 
L’òrgan competent per resoldre aquesta contractació i aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars, l’expedient de contractació, la despesa, l’adjudicació i la 
formalització del contracte és el Consell Rector del Museu de Badalona de conformitat 
amb els seus estatuts (BOP núm. 281 de 23/11/1991) i les Bases d’Execució del 
Pressupost.  
 
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 26 de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per 
tal el President del Museu de Badalona, a proposta de la Directora, proposi al Consell 
Rector del Museu de Badalona, l’adopció dels següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació indexat amb els números DES-7/19, 
MUSSG-OA-FEXP2019/000018, per procedir a la contractació del servei monitoratge de 
les activitats educatives i culturals del Museu de Badalona mitjançant procediment obert 
ordinari amb un valor estimat de 173.769,60 euros i pressupost màxim de licitació de 
85.599,36 (IVA al 10% i 21% inclòs) i una durada de 2 anys a comptar des del primer 
dia natural del mes següent a la data de formalització del contracte. 
 
SEGON.- Aprovar la licitació del contracte del servei de monitoratge de les activitats 
educatives i culturals del Museu de Badalona i procedir a l’obertura del procediment 
obert amb tramitació ordinària de conformitat amb l’article 168.2 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre de contractes del sector públic. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació per a l’any 2019, per un 
import total estimat de 9.583,20 euros (IVA Inclòs) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària O12O4MUS/3331/22716 del pressupost del Museu per a l’exercici 2019 
en vigor.  
 
QUART.- Condicionar la despesa per als exercicis següents a l’existència de crèdit 
adequat i suficient als pressupostos del Museu.  
 
CINQUÈ.- Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives 
particulars que hauran de regir aquesta contractació i que es transcriuen a continuació: 
 
“PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MONITORATGE DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS DEL MUSEU DE 
BADALONA 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Els serveis objecte del contracte són: 
 
1.1. La realització i el monitoratge de les activitats educatives i culturals, que inclou 
visites guiades als espais del Museu així com d’espais històrics i patrimonials de la ciutat 
de Badalona i tallers didàctics, d’acord amb la programació anual del Museu de 
Badalona (des d’ara MB), seguint les tipologies i els formats descrits en aquest plec, 
aportant el personal necessari per als seu òptim desenvolupament.  
 
1.2. La formació del personal a càrrec dels serveis objecte del contracte. 
 
1.3. La coordinació, el seguiment i les avaluacions qualitativa i quantitativa de tots els 
serveis objecte del contracte i la realització de propostes de millora. 
 
2. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada del contracte s’estableix en dos anys a comptar des del 15 d’octubre de 2019 
o, cas que no fos possible, a comptar del primer dia natural del mes següent al de la 
data de la seva formalització.  
 
El contracte es podrà prorrogar per dos períodes de màxim un any cadascun i la 
pròrroga serà obligatòria per al contractista. 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ. 
 
El preu màxim de licitació d’aquest contracte s’ha estimat en 75.552,00 €, IVA no 
inclòs. L’import expressat és el resultat de calcular una contractació estimada de 1.574 
hores/any a un preu unitari de 24,00€/h de monitor, IVA exclòs.  
 
En el mètode per calcular el seu valor estimat s’ha tingut en compte exercicis 
precedents de contractacions d’objecte igual adaptats al valor actual de mercat. 
 
Atès que el 70% de les visites són escolars, d’acord amb la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, a aquest servei si li aplica un IVA del 10% 
a un aproximat de 1.102 hores anuals (2.644,80 €). A les 472 hores restants se’ls 
aplicarà el 21% d’IVA (2.378,88 €).  
 

  HORES TOTAL IVA LÍQUID 
ESCOLAR (10% IVA) 1.102 26.448,00 2.644,80 29.092,80 
NORMAL (21% IVA) 472 11.328,00 2.378,88 13.706,88 
 Total anual 1.574 37.776,00 5.023,68 42.799,68 

IMPORT LICITACIÓ (2 anys) 75.552,00 10.047,36 85.599,36   

 
El pressupost desglossat en costes directes i indirectes és el següent: 
 
Despeses directes: 60.441,60 € % 
Despeses indirectes: 15.110,40 € % 
 
Des del 15 d’octubre i fins el 31 de desembre de 2019 s’estimen un total de 346 hores, 
de les quals 176 es dedicaran a visites de públic escolar. Per la qual cosa es preveu la 
despesa següent: 
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  HORES TOTAL IVA LÍQUID 
ESCOLAR 176 4.224,00 422,40 4.646,40 
NORMAL 170 4.080,00 856,80 4.936,80 
TOTAL HORES 346 8.304,00 1.279,20 9.583,20 

 
El valor estimat del contracte és de 173.769,60 euros, import comprensiu del valor 
base d’aquest contracte atenent la seva durada inicial, establerta en 2 anys (per un 
import de 75.552,00 €), l’import de les seves possibles pròrrogues (per un import de 
75.552,00 € a raó de 37.776,00 €/any) i un 15% del preu del contracte en concepte de 
possibles modificacions contractuals quan es donin els supòsits que expressament s’han 
previst als plecs reguladors d’aquest contracte (fins un import màxim de 22.665,60 €).  
 
La despesa originada per aquest contracte l’any 2019 anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària O12O4MUS/3331/22716 (serveis de monitoratge) del pressupost del 
Museu de Badalona de 2019. Pel que fa als exercicis següents, restarà sotmesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades del contracte a l’exercici corresponent. 
 
4. LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
Les activitats es realitzaran tant a la seu del MB i totes les seves extensions com a 
l’exterior d’aquests espais, incloent-hi tota la ciutat de Badalona. De forma esporàdica, 
també es podran realitzar en altres localitzacions fora de la ciutat de Badalona. 
 
Per part del MB s’organitzarà, previ avís a tots els licitadors, una visita guiada als 
diferents espais on s’hauran d’executar el servei habitualment. La data s’anunciarà a la 
pàgina web al perfil del contractant. 
 
5. CONDICIONS GENERALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
1. - L’empresa adjudicatària durà a terme les activitats dissenyades i produïdes pel MB 
garantint en qualsevol cas una presentació d’alta qualitat pedagògica. 
 
2. - L’empresa adjudicatària prestarà els serveis sota la supervisió i el seguiment del 
MB.  
 
3. - Les empreses, en el moment de presentar les seves propostes, i també l’empresa 
adjudicatària en el transcurs de la prestació dels serveis, poden proposar millores. 
 
4. - Tots els materials educatius o didàctics en relació a activitats i tallers, així com tots 
els materials de suport i altres productes adaptats o generats per l’adjudicatari en virtut 
d’aquest contracte són propietat del MB, han d’incloure el logotip del museu i no es 
podran utilitzar fora de la programació del MB. 
 
5. - L’empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat del personal necessari i 
suficientment qualificat per cobrir les tasques objecte d’aquesta adjudicació. 
 
6. - El MB facilitarà a l’empresa adjudicatària l’equip tècnic i l’utillatge bàsic necessari 
per a la prestació del servei i un espai adequat per guardar-lo. L’empresa adjudicatària 
es responsabilitzarà del seu bon ús i es farà càrrec de les gestions i del cost del seu 
manteniment. En cas d’avaria o pèrdua per negligència o mal ús, l’empresa repararà o 
restituirà el material i les despeses que es puguin generar aniran a càrrec seu. 
 
7. - El responsable del contracte és la direcció del Museu de Badalona. 
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6. CONDICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
1. - Totes les activitats es faran, per defecte, en català o castellà, si bé s’haurà de 
garantir també la prestació del servei en anglès i francès.  
 
2. - El nombre d’activitats a realitzar es fixarà segons les necessitats, donant resposta a 
la demanda rebuda.  
 
3. - L’empresa adjudicatària farà sense cap cost les proves pilot necessàries de cada 
activitat nova per tal d’adequar-ne els continguts i el desenvolupament. Semblantment, 
quan s’incorpori un monitor/a nou, l’empresa farà sense cap cost les proves necessàries 
per comprovar la idoneïtat i la qualitat del servei. El MB podrà fer totes aquelles 
indicacions que cregui oportunes a l’empresa per a la bona prestació del servei. 
Excepcionalment, el MB es reserva el dret de refusar el personal assignat per l’empresa. 
 
4. - Amb caràcter general els serveis a prestar es desenvoluparan al llarg de tot l’any. 
Qualsevol activitat es podrà fer habitualment entre les 9 i les 22 h. El MB es reserva el 
dret d’ampliar, reduir o modificar els horaris. En aquest cas, el MB s’obliga a comunicar-
ho a l’adjudicatari amb una anticipació suficient a fi i efecte de poder garantir 
l’organització del servei. Aquestes modificacions no afectaran el preu/hora ofert per part 
de l’adjudicatari. 
 
5 -. De comú acord amb el MB, l’empresa adjudicatària garantirà que totes les activitats 
estiguin conduïdes pel nombre de monitors necessari per garantir la seguretat dels 
alumnes i els visitants, així com el correcte funcionament de l’activitat.  
 
6 - L’empresa adjudicatària serà responsable dels possibles riscos que afectin les 
persones que assisteixin a totes les activitats que es facin fora de les dependències del 
MB i dels danys que puguin causar a tercers, tant persones com béns. Per aquest 
motiu, l’empresa haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els 
riscos dels usuaris de les activitats en el seu desenvolupament fora del MB, d’acord amb 
l’import previst al plec de clàusules particulars.  
 
7 - L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà del control d’existències, 
l’emmagatzematge en els espais establerts, la reposició i la disponibilitat del material 
didàctic i/o dels dossiers pedagògics, el material informatiu i promocional, així com de 
tot aquell material i equipament necessari per al desenvolupament de les activitats. 
 
8 - El MB indicarà a l’empresa adjudicatària les activitats ja dissenyades que formaran 
part del programa educatiu i facilitarà el material didàctic corresponent. L’empresa 
adjudicatària haurà de realitzar aquestes activitats d’acord amb tot allò establert pel MB 
en referència a objectius, disseny, conceptualització i durada de l’activitat, i haurà 
d’utilitzar el material didàctic produït.  
 
9. - El programa educatiu comprendrà, com a mínim, la implementació de les tipologies 
i formats d’activitats a títol indicatiu especificades a continuació: activitats escolars, 
activitats familiars, activitats de vacances, activitats per a estudiants adults, activitats 
per a públic en general, activitats per a públic adult, activitats per a jornades 
excepcionals (festival romà, Nit dels Museus, Nits d’Estiu, Jornada Europea del 
Patrimoni, etc.). Aquestes activitats poden tenir diverses formes de desenvolupament, 
entre d’altres: visita guiada als jaciments, visita guiada a les exposicions, visita 
dinamitzada o teatralitzada, taller, visita-taller, ruta o itinerari, sortida o excursió 
cultural etc. (vegeu l’Annex 1). 
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7. CONDICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES AL PERSONAL A CÀRREC DE L’EMPRESA 
ADJUDICATÀRIA 
 
1. - L’empresa adjudicatària haurà d’aportar el personal suficient i amb la formació 
idònia per garantir l’objecte del contracte, així com proveir del personal suplent 
necessari amb idèntica formació per tal de cobrir de forma immediata possibles 
absències. Tenint en compte la simultaneïtat d’activitats que es poden produir, es 
considera que s’han d’aportar un mínim de 6 monitors.  
 
2. - L’empresa adjudicatària acreditarà al MB la relació del personal proposat per a la 
realització dels serveis, amb les dades d’identificació (DNI), formació (còpia titulació), 
experiència (CV) i la resta de condicions exigides al plec. El MB verificarà el compliment 
dels esmentats requisits amb anterioritat a l’inici de les prestacions i haurà de donar la 
seva conformitat a la incorporació del personal que treballarà en els programes 
educatius.  
 
3. - L’empresa adjudicatària preveurà un equip estable de personal en actiu, i de 
reserva assignat al MB per tal de garantir el correcte coneixement de les instal·lacions i 
el funcionament intern i operatiu, així com l’adequada prestació del servei. L’empresa 
adjudicatària assignarà una persona que faci les funcions de responsable-coordinador.  
 
4. - El responsable-coordinador que tindrà com a responsabilitat el control i la gestió del 
personal que l’empresa contractada assigni a cada servei, serà l’interlocutor amb el MB i 
mantindrà les reunions de seguiment periòdiques que, a proposta del Museu o de la 
mateixa empresa, siguin necessàries. L’empresa adjudicatària acreditarà la seva 
formació (còpia titulació superior en Història o alguna branca d’Humanitats) i la seva 
experiència professional en feines comparables (CV).  
 
5. - El personal destinat al servei haurà d’acreditar una formació específica en els 
camps de les humanitats (arqueòlegs, antropòlegs, historiadors, historiadors de l’art, 
mestres, pedagogs, etc.), ja siguin llicenciats o diplomats, així com de l’ensenyament o 
bé del guiatge cultural. Si a causa de la naturalesa o especificitat d’una activitat 
determinada es requereix puntualment la participació d’un especialista amb una 
titulació diferent de la requerida, el MB avisarà l’empresa adjudicatària amb antelació 
suficient. 
 
6. - L’empresa adjudicatària disposarà d’efectius suficients per garantir possibles 
encàrrecs de serveis extraordinaris amb motiu de l’organització d’activitats no previstes, 
així com per cobrir qualsevol esdeveniment concret o incident que es pugui generar. En 
aquests casos, el MB haurà d’avisar l’empresa adjudicatària amb una antelació mínima 
de 48 hores.  
 
7. - L’empresa adjudicatària es responsabilitza de tenir el personal al seu càrrec en 
condicions laborals legals. En cap cas aquest personal no tindrà vinculació ni jurídica ni 
laboral amb el Museu de Badalona.  
 
8. - El personal a càrrec de les activitats tindrà especial cura amb el tracte amb els 
usuaris i amb la resta de personal adscrit al lloc on presti el servei, així com una bona 
educació i un aspecte correcte d’higiene personal. En cas que no es compleixin els 
criteris requerits pel MB, aquest ho posarà en coneixement de l’empresa adjudicatària 
per tal que adopti les mesures pertinents en un termini màxim de 48 hores.  
 
9. - El personal destinat per l’adjudicatari a fer activitats al MB no podrà realitzar 
aquestes activitats desenvolupades per al MB per a terceres persones alienes a aquest 
contracte. 
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10.- El personal de l’empresa anirà perfectament identificat com a educador/monitor de 
l’empresa en qüestió, mentre realitzi les activitats programades al MB. L’empresa 
aportarà una uniformitat indumentària que doni identitat pròpia al seu personal i que 
haurà de ser aprovada pel MB. Aquest personal seguirà totes les indicacions del 
personal del MB per al desenvolupament correcte de les activitats tant dins del recinte 
del Museu com a l’exterior. 
 
8. CONDICIONS RELATIVES A LA COORDINACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL 
SERVEI  
 
1. - L’empresa adjudicatària es compromet a facilitar un número de telèfon de contacte 
per notificar incidències de qualsevol tipus.  
 
2. - L’empresa adjudicatària haurà de proveir d’una adreça de correu electrònic, per 
canalitzar les comunicacions derivades d’aquest contracte.  
 
3. - L’empresa adjudicatària es compromet a supervisar l’eficàcia en la prestació dels 
serveis periòdicament, i per a tal fi disposarà d’un sistema de control i qualitat del 
treball que haurà de ser aprovat per la direcció del MB. 
 
4. - L’empresa adjudicatària haurà d’informar de les incidències derivades de la 
prestació dels serveis en uns fulls d’incidències facilitats per la mateixa empresa i 
aprovats pel MB, on consti la data i l’hora de la incidència, el fet esdevingut, les 
persones participants, la solució adoptada i totes aquelles observacions que es creguin 
convenients. Paral·lelament, i en funció de la seva urgència o importància, es 
comunicarà també verbalment al responsable del MB.  
 
5. - L’empresa adjudicatària i el MB faran reunions periòdiques de coordinació, revisió, 
planificació i actualització dels continguts de les activitats, tant en les fases de 
planificació com en les d’execució dels programes educatius. 
 
6. - L’empresa adjudicatària presentarà una memòria anual un mes després de la 
finalització del curs escolar, que ha d’incloure: el nombre de sessions realitzades, la 
tipologia i la procedència dels grups i els nivells educatius. 
 
7.- L’empresa adjudicatària es compromet a fer les enquestes necessàries per tal de 
conèixer el grau de satisfacció dels visitants. 
 
9. CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
 
L’adjudicació d’aquest contracte es farà d’acord amb els criteris següents: 
 

a) Criteris de valoració de les ofertes avaluables segons judici de 
valor 
(De 0 punts fins a un màxim de 49 punts) 
(CONTINGUT DEL SOBRE A DE LA PROPOSICIÓ) 

 

Per la planificació operativa i gestió del personal adscrit al servei 
Fins a 19 
punts 

Per la presentació d’un pla de formació continuada del personal de 
l’empresa adjudicatària que contempli formació específica en 
coneixements i competències necessaris per al correcte 
desenvolupament de les tasques a desenvolupar. 

Fins a 11 
punts 
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Per la presentació d’un plàning de treball del responsable-
coordinador que contempli la metodologia per detectar les 
possibles incidències del personal destinat a aquest servei, com és 
per exemple la puntualitat. 

Fins a 8 
punts 

Per la presentació d’un pla d’avaluació del servei (a més dels 
mínims requerits al 8.7 PPTP) 

Fins a 15 
punts 

Perquè el pla d’avaluació contempli diversos qüestionaris, amb uns 
continguts idonis, per a l’òptima i correcta recollida de dades i/o 
informació, així com per a l’anàlisi posterior per tal d’aconseguir 
una avaluació de l’activitat al més objectiva possible. 

Fins a 6 
punts 

Per la presentació d’altres sistemes de control per avaluar, a 
banda dels qüestionaris, i d’altres formats diferents al suport en 
paper, que puguin aportar millores en el sistema d’avaluació 
continuada. 

Fins a 4 
punts 

Pels aspectes que segueixen aplicats a la presentació general del 
Pla d’avaluació: forma i estructura gràfica, claredat en la 
descripció i periodització, i grau de detall. 

Fins a 3 
punts 

Per la presentació d’un model de memòria anual que contempli 
també valoracions qualitatives del servei per tal de poder 
identificar els punts forts i febles, així com propostes de millora. 

Fins a 2 
punts 

Pel suport en la difusió dels serveis 
Fins a 15 
punts 

- En el cas que l’adjudicatari disposi de web pròpia es valorarà: 
l’accessibilitat i actualització dels continguts, la claredat de 
l’estructura, que estigui adaptada a dispositius mòbils, que disposi 
de RSS o Newsletter i enllaços de qualitat, inclòs al propi Museu 
de Badalona. 

Fins a 10 
punts 

- Per la proposta d’altres mitjans o canals de difusió que puguin 
contemplar com a objectiu, per exemple, la captació de nous 
públics. 

Fins a 5 
punts 

 
Pel que fa als criteris avaluables de forma automàtica que es tindran en compte per 
avaluar les ofertes, són els següents:  
 

b) Criteris de valoració de les ofertes avaluables de forma 
automàtica 
(De 0 punts fins a un màxim de 51 punts) 
(CONTINGUT DEL SOBRE B DE LA PROPOSICIÓ) 

 

Preu ofertat  
Fins a 51 
punts 

La puntuació s’atorgarà aplicant la fórmula següent: 
                                         ((1)-(3)) x (4) 
Puntuació obtinguda=----------------------------- 
                                             (1) - (2) 
 
On: 

Fins a 51 
punts 
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1.- Preu unitari màxim/hora licitació. 
2.- Preu unitari/hora més baix. 
3.- Preu unitari que s’està valorant. 
4.- Puntuació màxima establerta per aquest criteri. 

 
10. FACTURACIÓ  
 
La facturació del contracte es farà de forma parcial o fraccionada, amb periodicitat 
mensual i reunirà els requisits reglamentaris.  
 
La facturació haurà de ser conformada o validada pel responsable del contracte o pel 
servei tècnic responsable del seguiment i control del contracte. 
 
 
 
ANNEX 1 
 
OFERTA EDUCATIVA DEL MUSEU DE BADALONA 
 
El Museu ofereix un ampli ventall de visites i itineraris per donar a conèixer el patrimoni 
arqueològic i històric de la ciutat de Badalona, des del poblat ibèric del Turó d’en Boscà, 
situat fora del centre urbà, fins als edificis més emblemàtics del modernisme i la 
industrialització, passant per les restes de l’antiga ciutat de Baetulo, espais que ens 
permeten reviure aspectes quotidians de l’època romana.  
 
D’uns anys ençà, el Museu ha posat al servei de centres educatius, centres de lleure i 
altres grups, la possibilitat d’augmentar l’experiència i coneixement fora de l’aula 
introduint noves propostes pedagògiques que ajuden als visitants a conèixer amb més 
profunditat el nostre passat comú. 
 
 
Visites guiades 
 
Les visites guiades o itineraris guiats permeten al grup poder accedir a espais que 
formen part del Museu de Badalona, així com d’altres rutes i espais que es visiten a 
través del servei de guiatge del Museu, alguns d’ells de manera exclusiva, com la 
fàbrica de l’Anís del Mono o la masia de Can Miravitges.  
 
Els itineraris que s’ofereixen tenen una durada mínima d’una hora i mitja i es poden 
adaptar a les necessitats i característiques del grup .En cadascuna de les activitats es 
defineix la capacitat màxima del grup, en funció de la tipologia i l’espai on es 
desenvolupa. En general la ràtio de les activitats dirigides a grups serà d’un màxim de 
35 persones/monitor, llevat d’activitats concretes on, pels motius esmentats, s’apliqui 
una ràtio diferent. 
 
Els itineraris guiats són en català, però també s’ofereixen en diversos idiomes (anglès i, 
menys freqüentment, francès) sota petició prèvia. 
 
Actualment es pot visitar: 
- Poblat ibèric del Turó d’en Boscà  
- Baetulo, Ciutat Romana. Termes i Decumanus, Casa dels Dofins i Jardí de Quint Licini, 
Conducte d’aigües romà del c/ Pujol (de forma esporàdica) i Casa de l’Heura (en un 
futur immediat). 
- Sant Jeroni de la Murtra, la vida monàstica a la Badalona medieval. 
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- Can Miravitges, una masia noble a la zona de Pomar. 
- Dalt de la Vila, de l’edat mitjana a l’època moderna. 
- Modernisme i industrialització a Badalona 
- La fàbrica de l’Anís del Mono. 
- El parc històric de Can Solei i Ca l’Arnús. 
- La façana marítima i el pont del petroli. 
- Panoràmica de Badalona. 
- El Cementiri del Sant Crist. 
Tallers 
 
A més de les visites citades i dels itineraris al patrimoni històric de la ciutat de 
Badalona, el Museu ofereix un ampli ventall de tallers que poden complementar la visita 
o bé es poden fer per treballar part del currículum educatiu fora de l’aula. Tot i que 
tenen una durada i una temàtica establerta, es pot concertar amb el Museu un taller a 
mida de les necessitats del grup, sempre que les característiques de l’activitat ho 
permeti.  
 
En aquests moments hi ha disponible un ampli ventall de tallers relacionats amb el món 
romà, però en el futur se’n poden desenvolupar de relacionats amb altres èpoques 
històriques, estils artístics, etc. 
 
Ossos que parlen 
Què passa quan els arqueòlegs troben restes òssies? Estudiant els ossos, els 
antropòlegs forenses poden saber si es tracta d’un animal, d’un home o d’una dona, 
com era d’alt un individu, quants anys tenia, quan va morir, etc. A més, es pot saber si 
havia fet esforç físic o si havia patit determinades malalties. De vegades, als 
enterraments també es localitzen objectes que formen part d’un petit aixovar i, fins i 
tot, s’han trobat monedes a la boca dels difunts. Voleu saber quin significat té aquest 
ritual? Voleu fer ‘'investigadors científics per una estona i ajudar-nos a classificar les 
restes de la necròpolis (cementiri) de Baetulo?  
 
Els enigmes de Baetulo 
Al solar del carrer Pujol fa mesos que treballa un equip d’arqueòlegs, excavant les 
restes d’una domus o casa romana. Aquest estiu, els treballs, van donar com a resultat 
la localització d’una caixa metàl·lica al tablinum (despatx del senyor) de la casa. La 
notícia d’aquesta troballa ha transcendit als mitjans de comunicació d’arreu! I és que, 
en obrir la caixa, els arqueòlegs han descobert un bon grapat d’inscripcions fetes sobre 
diversos suports (pedra, argila, pergamí...) i escrites en diferents alfabets i “codis 
secrets”. Els experts en epigrafia no n’acaben de treure l’entrellat... Ens hi ajudeu? 
Entre tots farem història!  
 
Els déus amagats del calendari 
Sabíeu que el nom del dijous prové de Júpiter, el pare de tots els déus de la mitologia 
romana? En aquest taller descobrirem el perquè dels noms dels dies de la setmana i 
dels mesos de l’any, i coneixerem les divinitats a qui estan dedicats. Una activitat 
divertida que ens introdueix en la iconografia i en la història de l’art. 
 
De corporis cultus. Trucs de bellesa, higiene i salut  
Era important la cura del cos en època romana? Es banyaven sovint, els romans, feien 
servir perfums per dissimular l’olor corporal? Utilitzaven sabó? I esponja? Les romanes 
feien servir cremes antiarrugues? Les dones es depilaven, però... i els homes? Els 
materials i els objectes que veurem i tocarem ens ajudaran a desvetllar aquests i altres 
interrogants. A més, aprendrem a elaborar un dels perfums més preuats pels patricis. 
Aquest taller se sol combinar amb la visita a les Termes de Baetulo. 
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Màgia i superstició  
Sabeu que la muralla de la ciutat protegia els habitants dels enemics, però també dels 
esperits? Que Mercuri protegia les cruïlles perquè els romans no perdessin el camí? Que 
les nines vudú ja existien? O que la porta i les finestres de les cases s’havien de 
protegir del mal d’ull? Els materials i els objectes que veurem i tocarem ens ajudaran a 
desvetllar aquests i altres interrogants. A més, recrearem el conjur màgic de la fundació 
de la Casa dels Dofins.  
Aquesta activitat es pot combinar amb la visita a les Termes i al Decumanus de Baetulo 
o d’alguna de les cases romanes. 
 
Scriptorium. Aprenem a escriure com els romans 
A l’antiguitat els coneixements es transmetien oralment. Moltes civilitzacions antigues 
no coneixien el paper, ni el llapis, ni la goma d’esborrar. Com eren, doncs, els materials 
escolars que feien servir els nens i nenes? I els llibres, eren com els nostres? Utilitzaven 
tintes de colors? Com s’enviava un missatge secret? Aquests i altres interrogants els 
respondrem, tot manipulant diversos objectes de reconstrucció històrica. Practicarem 
les lletres capitals i cursiva. 
Aquesta activitat es pot combinar amb la visita a les Termes i al Decumanus de Baetulo. 
 
Construïm com els romans amb Kapla 
El Kapla és un joc pedagògic inspirat en els jocs tradicionals de construcció, que posa a 
prova tant la creativitat i la imaginació, com la capacitat de concentració de l’alumne. A 
través de la combinació d’aquestes peces rectangulars de fusta de pi, i sense cap tipus 
d’encaix, es poden arribar a construir des de les figures més simples fins a grans 
infraestructures. En aquest taller us proposem posar a prova les vostres habilitats per 
descobrir la gran aportació de la cultura romana a l’evolució de l’enginyeria i 
l’arquitectura, i recrear cooperativament aqüeductes, ponts i muralles. 
 
Els jocs a l’època romana 
Aquest taller permet conèixer com era el joc a l’època romana: des dels espectacles 
més multitudinaris del circ i l’amfiteatre, fins als jocs de carrer amb què jugaven nens i 
nenes. A part de l’explicació, que introdueix els alumnes en el coneixement de cadascun 
dels espectacles i jocs, es poden practicar algunes de les activitats lúdiques, de taula i 
de carrer, amb què s’entretenia la canalla de fa més de dos mil anys. 
 
Fem d’arqueòleg 
Coneixerem la feina més emocionant de l’arqueòleg: la d’excavar un jaciment. 
Descobrirem tresors amagats a sota terra que ens explicaran molts secrets sobre la 
vida de les persones que van viure a Baetulo. També veurem que, per estudiar els 
nostres avantpassats, cal fer-ho amb mètode, i s’han d’enregistrar, dibuixar, 
fotografiar... totes les peces que trobem.  
 
I avui què em poso? La indumentària en època romana 
El taller permet descobrir quines fibres naturals empraven els romans, com es teixien i 
com es tenyien les teles, i conèixer, a través de les classes socials, com es vestien els 
ciutadans i les ciutadanes a l’època romana.  
 
La decoració d’una domus. Els mosaics en època romana 
Coneixerem com es feien: veurem con es treballava el marbre, com es preparava el 
morter, i descobrirem per què a Baetulo hi havia majoritàriament mosaics de tessel·les 
blanques i negres. Coneixerem altres tipus de paviments per als terres com l’opus 
spicatum i el sectile. A més, construirem un mosaic. 
 
Què fem per dinar? L’alimentació en època romana 



 

16 
 

Experimentarem amb alguns aliments i els transformarem per convertir-los en alguns 
dels plats i de les salses més estimades pels romans. Després, ens convertirem en 
autèntics patricis per participar en un banquet, i degustarem tot allò que hem cuinat. 
 
Oli en un llum! Les llànties en època romana 
El taller ens aproparà, de manera activa i engrescadora, a conèixer els sistemes 
d’enllumenat, els utensilis que s’empraven i els tipus de combustibles necessaris. Els 
alumnes veuran, de ben a prop, alguns d’aquests utensilis i podran fabricar una llàntia 
de fang. 
 
Exposicions i altres activitats 
 
Al llarg de l’any el Museu programa exposicions temporals dedicades a la vida 
quotidiana, la societat i l’art al llarg de la història de la nostra ciutat i personatges 
reconeguts. 
 
Els grups escolars també poden visitar les exposicions temporals amb reserva prèvia, 
algunes d’elles, a més, poden tenir material didàctic propi.  
 
El Museu també organitza al llarg de l’any activitats puntuals adreçades a públic familiar 
i escoles. Es pot consultar la programació a través de l’agenda d’activitats editada pel 
Museu o bé accedint al lloc web. 
 
Igualment, s’organitzen casals en època de vacances, sobretot a l’estiu, en els quals 
s’ofereixen diferents tallers i activitats per a nens i nenes. 
 
El festival romà de Badalona, la Magna Celebratio, que s’organitza un cop l’any, és una 
de les activitats que apleguen més públic, sobretot familiar. És un festival per viure i 
aprendre com era la Badalona d’època romana d’una manera divertida i experimental. 
S’hi ofereixen tallers conduïts per monitors i, en alguns casos, també visites guiades. 
 
Adreces dels espais on es desenvolupen les activitats 
 
Museu de Badalona. Pl. Assemblea de Catalunya 1, 08911 Badalona 
 
Museu de Badalona. Jardí de Quint Licini. Pl. Assamblea de Catalunya 3, 08911  
Badalona 
 
Museu de Badalona. Casa dels Dofins. c/ Lladó, 45-53, 08911 Badalona 
 
Museu de Badalona. Casa de l’Heura. c/ Lladó, 55-67, 08911 Badalona 
 
Poblat ibèric del Turó d’en Boscà. Carretera de Can Ruti, s/n, 08916 Badalona 
 
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Camí del Monestir, s/n, 08917 Badalona 
  
Masia de Can Miravitges. Pomar de Dalt, 16, 08916 Badalona 
 
Parc històric de Can Solei i Ca l'Arnús. c/ Seu d’Urgell, 09811 Badalona 
 
Fàbrica de l’Anís del Mono. c/ Eduard Maristany, 115, 08912 Badalona 
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“PLEC DE 

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE PER A 
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MONITORATGE DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES I 
CULTURALS DEL MUSEU DE BADALONA, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE 
Clàusula 1.- Objecte del contracte i necessitats a satisfer 
Clàusula 2.- Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic 
Clàusula 3.-Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació i finançament 
Clàusula 4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga 
Clàusula 5.- Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 
II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
Clàusula 6.-  Òrgan de contractació. Procediment i tramitació de l’expedient 
6.1. Òrgan de contractació. Procediment d’adjudicació 
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6.2. Criteris de valoració de les ofertes 
6.3. Variants o alternatives 
6.4. Tramitació de l’expedient 
Clàusula 7.- Requisits d’aptitud dels licitadors 
7.1. Capacitat 
7.2. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
Clàusula 8.- Garanties de la contractació 
Clàusula 9.- Requisits de les proposicions 
9.1. Lloc i termini de presentació 
9.2. Formalitats i documentació 
9.3. Conseqüències de la presentació i de la retirada indeguda de la proposició 
Clàusula 10.- Mesa de Contractació 
Clàusula 11.- Adjudicació del contracte 
Clàusula 12.- Notificació i publicació 
Clàusula 13.- Règim d’impugnació 
Clàusula 14.- Perfecció i formalització del contracte 
Clàusula 15.- Despeses de publicitat 
 
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Clàusula 16.- Inici de l’execució del contracte i lloc de realització 
Clàusula 17.- Drets i obligacions de les parts de caràcter general i específiques per a la 
prestació dels serveis objecte d’ aquest contracte. Condició especial d’execució del 
contracte de caràcter social 
Clàusula 18.- Obligacions d’ordre laboral, social i de prevenció de riscos 
Clàusula 19.- Obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal i 
confidencialitat de les dades del servei 
Clàusula 20.- Assegurances 
Clàusula 21.- Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
Clàusula 22.- Despeses a càrrec del contractista 
Clàusula 23.- Abonament del preu i requisits de facturació 
Clàusula 24.- Revisió de preus 
Clàusula 25.- Penalitzacions 
Clàusula 26.- Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte 
Clàusula 27.- Modificació del contracte 
Clàusula 28.- Cessió i subcontractació 
Clàusula 29.- Extinció del contracte i període de garantia 
Clàusula 30.- Resolució del contracte i efectes 
Clàusula 31.- Interpretació del contracte i jurisdicció competent 
Clàusula 32. -Domicili a efectes de notificacions 
 
IV. ANNEXOS 
ANNEX 1. Declaració de condicions addicionals (contingut dels sobres/arxius electrònics 
A de les proposicions) 
ANNEX 2. Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació (contingut 
dels sobres/arxius electrònics A de les proposicions) 
ANNEX 3. Model de declaració responsable de personalitat, capacitat i 
solvència(contingut dels sobres/arxius electrònics A de les proposicions) 
ANNEX 4. Model de proposició econòmica (contingut dels sobres/arxius electrònics B de 
les proposicions) 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MONITORATGE DE LES 
ACTIVITATS EDUCATIVES I CULTURALS DEL MUSEU DE BADALONA, A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA A TRAVÉS DE MITJANS 
ELECTRÒNICS 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: Obert (156 LCSP)  
TRAMITACIÓ: Ordinària a través de mitjans electrònics 
 
PERFIL DE CONTRACTANT DES DEL WEB INSTITUCIONAL DEL MUSEU  
https://www.museudebadalona.cat/perfil-del-contractant/  
PERFIL DE CONTRACTANT DES DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA https://contractaciopublica.gencat.cat 
CPV: 92521000-9 Serveis de museus 
CPA: 91.02 Serveis de museus 
CCAE: 9102 Serveis de museus 
 
1. Necessitats administratives a satisfer: Cal dur a terme aquesta contractació perquè el 
Museu de Badalona desenvolupa un programa de monitoratge de visites i tallers adreçat 
al públic que el sol·licita. El volum de demanda que genera aquest programa fa que el 
Museu no disposi de mitjans propis ni humans ni tècnics suficients ni adequats per 
realitzar els serveis objecte d’aquest contracte, la qual cosa fa necessària la 
contractació d’una empresa externa perquè porti a terme aquestes tasques.  
 
2. Naturalesa jurídica del contracte: Contracte administratiu ordinari de serveis. 
 
3.- Aspectes econòmics: 
 
     3.1- Valor estimat del contracte:  173.769,60 euros, import comprensiu del valor 
base d’aquest contracte atenent la seva durada inicial, establerta en 2 anys (per un 
import de 75.552,00 €), l’import de les seves possibles pròrrogues (per un import de 
75.552,00 € a raó de 37.776,00 €/any) i un 15% del preu del contracte en concepte de 
possibles modificacions contractuals quan es donin els supòsits que expressament s’han 
previst als plecs reguladors d’ aquest contracte (fins un import màxim de 22.665,60 €). 
    3.2- Pressupost base de licitació: 85.599,36 € (a raó de 75.552,00 euros el valor 
base del contracte i 5.289,60 euros en concepte d’ IVA al tipus impositiu del 10% I 
4.757,76 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 21 %), import que es desglossa 
de la següent manera: 
 

  HORES TOTAL IVA LÍQUID 
ESCOLAR (IVA 10%) 2.204 52.896,00 5.289,60 58.185,60 
NORMAL (IVA 21%) 944 22.656,00 4.757,76 27.413,76 
TOTAL HORES 3.148 75.552,00 10.047,36 85.599,36 

 
     3.3-  Partida econòmica i exercici: Quant al finançament de la despesa que se’n 
derivi del contracte sorgit arran la tramitació d’ aquest procediment, la que s’estima que 
se’n derivi per a l’ any 2019 havent-se previst la seva entrada en vigor al mes d’octubre 
d’enguany per import de 9.583,20 € (IVA inclòs), s’haurà d’ atendre amb càrrec a la 
partida O12O4MUS/3331/22716 “serveis de monitoratge” del pressupost del Museu per 
l’any 2019. La despesa que se’n derivarà de l’execució d’aquest contracte per a les 
properes anualitats que comprengui la seva execució així com la que se’n derivarà de 
les seves pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, restarà sotmesa a la condició 
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals 
corresponents a aquelles futures anualitats per atendre el seu pagament, d’acord amb 
el que disposa l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
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4.- Durada del contracte: 2 anys a comptar de l’endemà de la data de la seva 
formalització, estimada el 15 d’octubre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per dos 
períodes de màxim un any més cadascun. Veure  clàusula 4 d’ aquest plec. 
5.-  Responsable del contracte i de la unitat de seguiment: La direcció del Museu de 
Badalona. 
6.-  Procediment:  
      6.1 Tipus de procediment d’adjudicació: Obert. 
      6.2 Nombre de sobres: Dos sobres (“SOBRE A” i ”SOBRE B”). 
      6.3 Publicitat: Perfil de contractant d’aquest Organisme. 
 
7.1-  Criteris de valoració de les ofertes: Veure la clàusula 6.2 d’ aquest plec. Tenen 
una ponderació màxima de 100 punts (els que depenen d’ un judici de valor amb una 
puntuació màxima de 49 punts i els automàtics amb una puntuació màxima de 51 punts 
). 
7.2- Valors desproporcionats i/o anormals: veure clàusula 6.2 
8.-  Variants o alternatives: No s’admeten sí millores econòmiques. 
 
9.- Classificació del contractista: No s’ exigeix. 
 
10.- Garanties exigibles: Només s’ exigeix la constitució d’ una garantia definitiva per 
un import equivalent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) del contracte respecte 
del qual se n’ hagi resultat escollit adjudicatari (article 107.1 LCSP). Una provisional del 
5% en cas d’oferta temerària. 
11.- Despeses de publicitat: No procedeix. 
12.- Drets i obligacions de les parts i condició especial d’ execució: Veure clàusules 17 a 
19, ambdues incloses. 
13.- Assegurances: S’ exigeix la subscripció i el manteniment durant la vigència d’ 
aquest contracte d’ una pòlissa d’ assegurança civil als efectes de cobrir possibles 
responsabilitats que se’ n puguin derivar de la realització dels serveis objecte d’ aquest 
contracte. Veure més detalls a la clàusula 20. 
14.- Abonament del preu i requisits de facturació: Veure la clàusula 23. 
15.- Revisió de preus: No. 
16.- Penalitzacions al marge de les establertes al plec general: Veure la clàusula 25. 
17.- Cessió i subcontractació: Potestatives, prèvia autorització expressa i per escrit del 
Museu. 
18.- Causes de resolució del contracte: Veure la clàusula 30. 
 
I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE 
Clàusula 1.- Objecte del contracte i necessitats a satisfer 
 
1. L’ objecte d’aquest contracte el constitueix la prestació dels serveis de monitoratge 
de les activitats educatives i culturals del Museu de Badalona. 
 
Aquests serveis es materialitzen en la realització de les tasques relacionades al Plec de 
prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir aquest contracte (en 
endavant, PPTP) i s’ han de prestar d’acord amb les condicions establertes en 
l’esmentat plec i en aquest plec de clàusules administratives. 
 
2. La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica perquè el Museu de 
Badalona desenvolupa un programa de monitoratge de visites i tallers adreçat a 
cadascun dels públics que el sol·liciten. És a dir, atén diverses tipologies de públic, ja 
sigui en educació reglada com en educació en el lleure, els grups d’adults i de gent 
gran, els diferents col·lectius d’integració i el públic general. El programa se centra en la 
realització de visites guiades al patrimoni, a les sales permanents, a les exposicions 
temporals i a itineraris històrics i patrimonials per la ciutat i en la realització de tallers. 
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Per portar a terme aquestes tasques són necessaris els serveis de monitors o guies 
coneixedors del patrimoni i la història de la ciutat. El volum de demanda que genera 
aquest programa fa que el Museu no disposi de mitjans propis ni humans ni tècnics 
suficients ni adequats per realitzar els serveis objecte d’aquest contracte, la qual cosa 
fa necessària la contractació d’una empresa externa perquè porti a terme aquestes 
tasques.   
 
3. La classificació de productes per activitats (CPA) de l’objecte del contracte, atenent 
les prestacions que combina, es correspon amb el codi 91.02 Serveis de museus. La 
classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) es correspon amb la classe 9102 
Serveis de museus i el codi CPV del Vocabulari Comú de Contractes Públics és el 
92521000-9 Serveis de museus. 
 
4. L’àmbit funcional del contracte, les operacions concretes, les tasques a realitzar i el 
procediment de treball són els que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques 
particulars regulador d’aquest contracte. 
 
5. Als efectes del que disposa l’article 28.1 de la LCSP, la naturalesa i extensió de les 
necessitats administratives, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del 
procediment i dels criteris de valoració de les ofertes establerts estan acreditats en 
l’expedient de contractació de referència. 
 
Clàusula 2.- Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic 
 
1. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a les 
regulacions de la LCSP i la normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes 
en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest 
contracte i documentació complementària – documents que tenen naturalesa 
contractual - es regulen per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre 
regulació expressa. 
 
2. Atenent el valor estimat establert per aquest contracte en la clàusula següent 
d’aquest plec es considera sotmès a regulació no harmonitzada tot d’acord amb la 
previsió dels articles 19.1 i 22.1 b) de la LCSP. 
 
3. Constitueixen la llei del contracte aquest plec de clàusules administratives particulars 
i el plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Badalona publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.36 Annex I de data 11.02.2003 
aplicable als contractes d’aquest tipus, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica 
estatal de contractació pública. També regirà el contracte el plec de prescripcions 
tècniques particulars que es proposa per regir-lo. 
 
4. Per a tot allò no previst expressament en aquest plec, en el plec de prescripcions 
tècniques particulars regulador d’ aquest contracte, ni el plec de clàusules 
administratives generals s’aplicarà supletòriament la normativa següent:  
 
- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual s’ han 
transposat a l’ ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 
- El RD 817/2009, de 8 de maig pel que es desenvolupa parcialment la Llei de 
contractes del sector públic, en tots aquells aspectes declarats bàsics per la disposició 
final primera. 
- El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre –RGLCAP-), en tots aquells aspectes de 
desenvolupament bàsic que no s’oposin a la Llei abans esmentada. 
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- La Llei 39/2015 d’ 1 d’ octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
- La Llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 - La Llei 26/2010, 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
- La Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’usos de mitjans electrònics en el sector públic de 
Catalunya. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
- El Decret 179/1996, de 13 de juny, pel que s’ aprovà el Reglament d’ obres, activitats 
i serveis dels ens locals de Catalunya. 
- La resta de normes de Dret administratiu i, mancant aquestes, del Dret privat. 
 
 La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles 
altres que, d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o 
complementin. 
 
5. Així mateix, la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte haurà d’observar la 
normativa de caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i d’altre ordre, 
inclosos convenis col·lectius del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació. 
 
Clàusula 3.- Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació i finançament 
 
1. A efectes de la determinació del procediment d’adjudicació a seguir i els requisits de 
publicitat, el valor estimat del contracte és de 173.769,60 euros, import comprensiu del 
valor base d’ aquest contracte atenent la seva durada inicial, establerta en 2 anys (per 
un import de 75.552,00 €), l’ import de les seves possibles pròrrogues (per un import 
de 75.552,00 € a raó de 37.776,00 €/any) i un 15% del preu del contracte en concepte 
de possibles modificacions contractuals quan es donin els supòsits que expressament s’ 
han previst als plecs reguladors d’ aquest contracte (fins un import màxim de 
22.665,60 €). Tot allò de conformitat amb els articles 99.2, 101.5 i 116.2 de la LCSP. 
 
D’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir 
aquest contracte, en el mètode per calcular el seu valor estimat s’ha tingut en compte 
exercicis precedents de contractacions d’objecte igual adaptats al valor actual de 
mercat i cal significar que quant a les activitats educatives i de lleure especialitzats són 
contractes professionals per actuacions de manera que no hi ha contractes laborals amb 
aquest Organisme. El contracte no té costos indirectes específics. 
 
2. El pressupost base de licitació total establert per aquest contracte és de 85.599,36 € 
(a raó de 75.552,00 euros el valor base del contracte i 5.289,60 euros en concepte d’ 
IVA al tipus impositiu del 10% i 4.757,76 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 
21%, import que es desglossa de la següent manera: 
 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 
           
HORES             TOTAL IVA LÍQUID 

ESCOLAR (IVA 10%) 2.204 52.896,00 5.289,60 58.185,60 
NORMAL (IVA 21%) 944 22.656,00 4.757,76 27.413,76 
TOTAL HORES 3.148 75.552,00 10.047,36 85.599,36 
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-ne cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
la clàusula 5 del plec de clàusules administratives generals aplicable. 
 
3. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu base de licitació 
establert per a la prestació dels serveis objecte del contracte, seguint el model de 
proposició econòmica de l’annex I d’aquest plec, indicant-ne en qualsevol cas l’IVA a 
aplicar com a partida independent. 
 
4. Constituirà el preu definitiu del contracte que es pugui derivar de la tramitació 
d’aquest procediment el que resulti de les proposicions efectuades, tenint en compte 
l’oferta econòmica proposada a la baixa per part del candidat o licitador que resulti 
adjudicatari. S’han establert diversos criteris de valoració de les ofertes, alguns 
avaluables automàticament i d’altres segons criteris que depenen d’un judici de valor  
(veure clàusula 6.2 d’ aquest plec). 
 
5. Quant al finançament de la despesa que se’n derivi del contracte sorgit arran la 
tramitació d’ aquest procediment, la que s’ estima que se’n derivi per a l’ any 2019, per 
import total de 9.583,20 euros (IVA inclòs) havent-se previst l’ entrada en vigor d’ 
aquest contracte el 15 d’octubre d’enguany, s’haurà d’atendre amb càrrec a la partida 
pressupostària número O12O4MUS-3331-22716 del pressupost del Museu vigent. 
 
Quant a la despesa que se’n derivarà de l’execució d’aquest contracte per a les properes 
anualitats així com la que se’n derivarà de les seves pròrrogues, cas d’acordar-se 
aquestes, restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els pressupostos de l’Organisme corresponents a aquelles futures anualitats 
per atendre el seu pagament, d’acord amb el que disposa l’article 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Clàusula 4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga 
 
1. La durada del contracte és de dos anys a comptar des de l’endemà de la data de la 
seva formalització, estimada el 15 d’octubre de 2019. 
 
2. No obstant això, el contracte podrà prorrogar-se per dos períodes de màxim un any 
més cadascun. L’acord de la pròrroga del contracte per part de l’òrgan de contractació 
serà obligatori per l’empresari – contractista - si l’avís de pròrroga es comunica com a 
mínim amb 4 mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte. Tot això de 
conformitat amb el que preveu l’ article 29.2 de la LCSP. 
 
3. No es considerarà que genera cap expectativa a la pròrroga el fet que els  licitadors, 
en el seu cas, hagin formulat la seva oferta preveient l’ eventual pròrroga del contracte. 
 
Clàusula 5.- Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 
A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és la direcció del Museu 
de Badalona. En aquest cas coincideix aquesta figura amb la de la unitat de seguiment 
del contracte. Al responsable del contracte li corresponen bàsicament, entre d’altres, les 
funcions següents: 
 
Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte; 
Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes i condicions contractuals; 
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Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 
contractada; 
Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte; 
Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències i/o pròrrogues del 
contracte; 
Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte; 
Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir 
en aquest procés de contractació com a candidat o licitador. 
 
Aquesta impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en què aquest o 
els seus cònjuges, convivents o descendents sobre els quals tingui la representació 
legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% o en siguin 
administradors. 
 
 
II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 6.- Òrgan de contractació. Procediment i tramitació de l’expedient 
 
6.1. Òrgan de contractació. Procediment d’adjudicació 
 
1. L’òrgan de contractació competent per resoldre aquest expedient és la el Consell 
Rector del Museu de Badalona. 
 
2. L’interlocutor per aquest contracte és la directora del Museu de Badalona, telèfon 
933899717, correu electrònic mandreu@museudebadalona.cat, 
mabras@museudebadalona.cat 
 
3. L’accés al perfil de contractant del Museu de Badalona, on constarà inserida tota la 
informació i documentació referents a aquest expedient de contractació, es realitza per 
internet a través de la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya, a l’enllaç: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=museu+de+badalona&idCap=32832968&ambit= 
 
4. Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els 
plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses 
respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es 
publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la consulta en el perfil de 
contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant. 
 
5. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària i es durà a terme a 
través de mitjans electrònics, per la qual cosa les ofertes dels licitadors es presentaran 
en el seu format a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
6. El procediment d’adjudicació és el procediment obert previst a l’article 156 de la 
LCSP de manera que qualsevol empresari interessat que compleixi els requisits de 
capacitat i solvència indicats en la clàusula 7 d’aquest plec, i article 116.4c), hi podrà 
concórrer presentant-hi una proposició, excloent-se qualsevol mena de negociació dels 
termes del contracte amb els licitadors. 
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7. La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l’anunci en el Perfil de 
contractant del Museu de conformitat amb el que preveu l’article 135.1 de la LCSP. 
 
8. L’òrgan d’assistència per a l’adjudicació del contracte, que decidirà l’admissió o 
inadmissió dels candidats o licitadors, avaluarà les ofertes admeses i proposarà 
l’adjudicació del contracte és la Mesa de Contractació del Museu de Badalona. 
 
En tot cas, l’obertura de les proposicions haurà d’ efectuar-se en el termini màxim de 
20 dies (article 157.3 LCSP) comptats des de la data de finalització del termini establert 
per a la seva presentació. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 157.2 de la LCSP, quan s’emprin una pluralitat de 
criteris d’ adjudicació, els licitadors hauran de presentar la proposició en dos sobres o 
arxius electrònics, conforme als criteris avaluables mitjançant l’ aplicació de fórmules.  
 
Si la proposició tingués més d’un sobre o arxius electrònics, com succeeix en aquest 
procediment, de tal forma que aquests s’hagin d’obrir en diversos actes independents, 
el termini anterior s’entendrà complert quan s’hagi obert, dins del mateix, el primer dels 
sobres o arxius electrònics que formen part de la proposició. 
 
9. les empreses licitadores que hagin presentat proposicions hauran d’atorgar una 
paraula clau, la qual les serà sol·licitada un cop transcorregudes 24 hores de la data i 
hora limit establerta per a la presentació de proposicions que s’indiqui en l’anunci de 
licitació d’aquest contracte. Aquesta conformitat, tal i com preveu l’article 159.6.d) de 
la LCSP, garantitza mitjançant un dispositiu electrònic, que l’obertura de les 
proposicions no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació. 
Els empresaris han de facilitar aquesta paraula clau abans del moment de l’obertura 
dels sobres/arxius electrònics de què es tracti.  
Cas de no facilitar-la dins del termini a què s’ha fet referència, s’entendrà que retiren la 
seva proposició de la licitació. 
- Prèvia acreditació dels custodis mínims requerits, la Mesa de Contractació procedirà a 
l’obertura dels SOBRES DIGITALS que estiguin autoritzats amb paraula clau, dins del 
qual, s’hauran inclòs tots els documents, tant  administratius com els relatius a l’oferta. 
Amb posterioritat a la recepció de les proposicions dels licitadors i, prèvia la constitució 
de la Mesa de Contractació en acte públic que se celebrarà en el lloc, data i hora que 
s’indicarà en l’anunci de licitació o, altrament, mitjançant inserció d’un avís en el Perfil 
de contractant d’aquest Organisme, el president de la Mesa ordenarà l’obertura del 
"SOBRE/ARXIU ELECTRONIC A"  de cadascuna de les proposicions presentades d’acord 
amb l’article 81 del Reglament general de la Llei de contractes (RD 1098/2001, de 12 
d’octubre) i el secretari de la Mesa certificarà la relació de documents que figurin en 
cadascun dels esmentats sobres, el contingut dels quals serà: 
A) Quant al SOBRE/ARXIU ELECTRONIC A es refereix i d’acord amb l’article 140 de la 
LCSP: 
1.- DEUC Formulari normalitzat de document europeu únic de contractació, segons 
Reglament (UE) núm. 2016/7 (disponible a les pàgina web 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf i 
http://www10.gencat.net/ecofin jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf  
2. - Declaració de condicions addicionals segons Annex 1. Aquesta declaració inclourà 
l’acceptació expressa, tal i com preveuen l’article 140.1.a).4º i la Disposició Addicional 
15ª de la Llei de Contractes del Sector Públic, dels mitjans electrònics per a rebre totes 
les notificacions, comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució 
del procediment de contractació de referència, inclosos els aclariments i actes 
d’adjudicació, així com la designació d’una adreça de correu electrònic la qual haurà 
d’estar habilitada. 
3.- Adscripció de mitjans i/o subcontractació segons Annex 2. 
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4.- Una declaració responsable del licitador, segons Annex 3, en la qual, en el seu cas, 
autoritzi al Museu de Badalona, per al cas de resultar proposat per a l’adjudicació del 
contracte, per obtenir els certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, en relació amb aquesta contractació, excepció feta 
de l’acreditació prevista a l’article 15.1 del RGLCAP. 
5.- Documentació justificativa dels criteris valorables en judici de valor segons la 
clàusula 9 del Plec de condicions tècniques i la clàusula 6.2 d’aquest plec, sense que cap 
d’aquestes hagi de fer referència a l’oferta econòmica. 
B) Quant al SOBRE/ARXIU ELECTRONIC B es refereix: 
- La proposició econòmica seguint el model establert  en l’annex 4 d’aquest plec. 
Si la Mesa observés en la documentació presentada dins dels SOBRES/ARXIUS 
ELECTRONICS A de les proposicions, defectes formals o omissions esmenables, es 
comunicarà al licitador o als licitadors afectats a través de correu electrònic a l’adreça 
que hagin indicat a aquest efecte i se’l/s atorgarà un termini no superior a tres dies 
hàbils per tal que els licitadors  facin les correccions o esmenes corresponents davant la 
pròpia Mesa de Contractació.  
D’aquesta actuació, se’n deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà 
d’estendre.  
Si la documentació presenta defectes substancials, deficiències materials o omissions no 
esmenables, no es podrà admetre la proposició.  
10. Examinada la documentació administrativa dels SOBRES/ARXIUS ELECTRONICS A 
en el propi acte de la Mesa de contractació, aquesta donarà compte del resultat de la 
qualificació documental, indicant les empreses que resulten admeses o excloses de la 
licitació, com a resultat d’aquella qualificació, i el motiu d’exclusió i analitzarà el 
projecte tècnic presentat dins d’ aquest mateix sobre. Aquesta documentació tècnica es 
traslladarà al Comitè d’ Experts designat a la clàusula 6.2 d’ aquest plec perquè 
n’efectuï la seva valoració amb aplicació dels criteris que depenen d’ un judici de valor 
preestablerts a l’esmentada clàusula.  
A continuació, la Mesa obrirà els “SOBRES/ARXIUS ELECTRONICS B” de les proposicions 
que hagin resultat admeses a la licitació, que contindrà la proposició econòmica així 
com també aquells altres aspectes de les ofertes de valoració reglada indicats en la 
clàusula 6.2 d’ aquest plec, seguint el model de proposició establert per al lot de què es 
tracti de l’annex 1 d’aquest plec. 
En tot cas l’obertura de l’oferta econòmica es realitzarà en acte públic, amb la salvedat 
que s’hagi previst en la licitació que puguin emprar-se mitjans electrònics (article 157.4 
de la LCSP). 
Si la Mesa identifica una oferta que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, 
donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la seva viabilitat. En 
aquest procés es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. Si, un cop 
tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació considera, a partir de la 
justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser 
complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o desproporcionats, 
resultarà exclosa de la licitació. 
La Mesa no acceptarà aquelles proposicions que tinguin contradiccions, omissions, 
errors o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que el Museu estimi 
fonamental per considerar l’oferta, no tinguin concordança amb la documentació 
examinada i admesa, excedeixin el pressupost base de licitació (IVA exclòs) establert 
per al lot de què es tracti, o variïn substancialment el model de proposició establert. 
Quan per a la valoració de les proposicions s’hagin de prendre en consideració criteris 
diferents al preu, com és el present supòsit, l’òrgan competent podrà sol·licitar, abans 
de formular la seva proposta d’adjudicació, quants informes tècnics siguin necessaris. 
En aquest cas, la documentació continguda en el “SOBRE/ARXIU ELECTRONIC B” es 
traslladarà als serveis tècnics municipals corresponents perquè n’efectuï/n la seva 
valoració amb aplicació dels barems i fórmules preestablerts a la clàusula 6.2 d’aquest 
plec a què s’ha fet abans referencia. 
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11. La Mesa de Contractació, a partir de les valoracions efectuades, classificarà les 
proposicions licitadores per l’ordre decreixent de puntuació obtinguda per aplicació dels 
criteris de valoració establerts en aquest plec i formularà la proposta d’adjudicació d’ 
aquest  contracte a favor de la proposició que contingui la millor oferta tenint en 
compte la relació qualitat - preu.  
12. La proposta d’adjudicació no crea cap dret en favor del licitador proposat davant 
l’Administració. No obstant, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte 
d’acord amb la proposta que se li hagi formulat, haurà de motivar la seva decisió. 
13. La proposta de classificació de les proposicions i d’adjudicació del contracte es 
traslladarà a totes les empreses presentades a la licitació als efectes del tràmit 
d’audiència previst a l’article 87 del RGLCAP. Respecte al licitador que hagi presentat la 
millor oferta tenint en compte la relació qualitat – preu, aquesta comunicació també es 
farà als efectes previstos a l’article 150.2 de la LCSP, per tal que, dins del termini dels 
10 dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, presenti la documentació 
següent: 
- Documentació acreditativa de la personalitat, capacitat i solvència a què feia 
referència el licitador en la declaració responsable que va presentar – seguint el model 
de l’annex 3 d’aquest plec - dins del sobre/arxiu electrònic A de la seva proposició, com 
ara i d’entre altres: 
- El DNI de l’ apoderat 
- Quan l’empresari sigui una persona jurídica, el codi o Número d’Identificació Fiscal i 
l’escriptura de constitució o, en el seu cas, de modificació de la societat, o document de 
constitució, estatuts o acte fundacional, tots ells degudament inscrits al registre 
corresponent, si escau. 
- L’escriptura de poders del representant del licitador, inscrita en el registre 
corresponent. 
- Els empresaris no espanyols que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea 
hauran d’acreditar la seva inscripció en els registres comercials o professionals que 
s’estableixen a l’annex I del RGLCAP. La capacitat d’obrar de la resta dels empresaris 
estrangers s’acreditarà de conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del RGLCAP,  
- Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització expressa perquè aquestes 
certificacions es puguin obtenir d’ofici per part d’ aquesta Administració en el supòsit 
que no hagués autoritzat a la corporació dins de la documentació inclosa en  el SOBRE 
A i que en el moment que resultes proposat per a l’adjudicació fos del seu interès). 
- La pòlissa d’assegurances (condicions generals i particulars) a què es refereix la 
clàusula 20 d’aquest plec amb el corresponent rebut acreditatiu del pagament de la 
prima. 
- La documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional d’acord amb l’exigit 
a la clàusula 7.2 d’ aquest plec. 
- Justificant de constitució a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva del 
contracte per un import equivalent al 5% del preu d’ adjudicació (IVA exclòs) del lot o 
lots del contracte respecte del qual se n’hagi resultat escollit adjudicatari. 
- Qualsevol altres documents addicionals acreditatius dels compromisos d’adscripció i 
subcontractació oferts. 
14. Els empresaris inscrits en registres oficials de licitadors podran substituir tota la 
documentació expressada en l’apartat anterior pel certificat vigent acreditatiu d’aquella 
inscripció i les dades necessàries per a la seva consulta i obtenció d’ofici, llevat la 
documentació que en el seu cas pugui exigir-se expressament en aquest procediment i 
no consti reflectida en l’esmentat certificat, cas en el qual hauran de presentar el 
certificat d’inscripció vigent, les dades de consulta necessàries i l'esmentada 
documentació. 
Tota aquesta documentació es presentarà mitjançant correu electrònic a: 
mandreu@museudebadalona.cat 
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D’acord amb el que s’estableix en el darrer paràgraf de l’article 150.2 de la LCSP, la 
manca de presentació d’aquesta documentació per part del licitador que n’hagi estat 
requerit farà que s’entengui que ha retirat la seva oferta i facultarà al Museu per 
requerir-la al següent licitador, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les 
seves ofertes. 
Així mateix, aquesta impossibilitat d’adjudicar el contracte, quan hi concorri dol, culpa o 
negligència per part del licitador que hagi formulat la millor oferta, es considerarà 
infracció greu als efectes de declarar la seva prohibició de contractar d’acord amb el que 
estableix l’article 71.2 a) de la LCSP. 
Rebuda la documentació es procedirà a adjudicar el contracte, prèvia la fiscalització de 
l’expedient d’adjudicació. 
15. L’adjudicació d’aquest contracte s’efectuarà a favor de la proposició del licitador 
amb suficient capacitat i solvència que hagi formulat la millor oferta per aquests, de 
conformitat amb els criteris de valoració que s’estableixen en aquest plec, iguals per a 
tots els lots. Si en l’aplicació dels criteris d’adjudicació a què fa referència la clàusula 
6.2, es produeix una situació d’igualtat d’avantatges entre els licitadors, tindrà 
preferència per a l’adjudicació del contracte la proposició presentada per aquell que es 
trobi en algun dels supòsits previstos en l’ article 147.1 de la LCSP, segons la prelació 
en què hi apareixen. 
 
6.2. Criteris de valoració de les ofertes 
 
Als efectes de determinar la millor oferta de les presentades en cadascun dels lots d’ 
aquest contracte es proposen els següents criteris de valoració de les ofertes – comuns 
per a tots els lots - amb una ponderació màxima de 100 punts (alguns d’ells avaluables 
segons criteris que depenen d’ un judici de valor, amb una puntuació màxima de 49 
punts  i d’altres automàticament, amb una puntuació màxima de 51 punts): 
 

 a) Criteris de valoració de les ofertes avaluables segons judici 
de valor 
(De 0 punts fins a un màxim de 49 punts) 
(CONTINGUT DEL SOBRE A DE LA PROPOSICIÓ) 

 

Per la planificació operativa i gestió del personal adscrit al 
servei 

Fins a 19 
punts 

Per la presentació d’un pla de formació continuada del 
personal de l’empresa adjudicatària que contempli formació 
específica en coneixements i competències necessaris per al 
correcte desenvolupament de les tasques a desenvolupar. 
  

Fins a 11 
punts 

Per la presentació d’un plàning de treball del responsable-
coordinador que contempli la metodologia per detectar les 
possibles incidències del personal destinat a aquest servei, 
com és per exemple la puntualitat. 

Fins a 8 
punts 

Per la presentació d’un pla d’avaluació del servei (a més dels 
mínims requerits al 8.7 PPTP) 

Fins a 15 
punts 

Perquè el pla d’avaluació contempli diversos qüestionaris, amb 
uns continguts idonis, per a l’òptima i correcta recollida de 
dades i/o informació, així com per a l’anàlisi posterior per tal 
d’aconseguir una avaluació de l’activitat al més objectiva 
possible. 

Fins a 6 
punts 
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Per la presentació d’altres sistemes de control per avaluar, a 
banda dels qüestionaris, i d’altres formats diferents al suport 
en paper, que puguin aportar millores en el sistema 
d’avaluació continuada. 

Fins a 4 
punts 

Pels aspectes que segueixen aplicats a la presentació general 
del Pla d’avaluació: forma i estructura gràfica, claredat en la 
descripció i periodització, i grau de detall. 

Fins a 3 
punts 

Per la presentació d’un model de memòria anual que 
contempli també valoracions qualitatives del servei per tal de 
poder identificar els punts forts i febles, així com propostes de 
millora. 

Fins a 2 
punts 

Pel suport en la difusió dels serveis 
Fins a 15 
punts 

- En el cas que l’adjudicatari disposi de web pròpia es 
valorarà: l’accessibilitat i actualització dels continguts, la 
claredat de l’estructura, que estigui adaptada a dispositius 
mòbils, que disposi de RSS o Newsletter i enllaços de qualitat, 
inclòs al propi Museu de Badalona. 

Fins a 10 
punts 

- Per la proposta d’altres mitjans o canals de difusió que 
puguin contemplar com a objectiu, per exemple, la captació de 
nous públics. 

Fins a 5 
punts 

 
Pel que fa als criteris avaluables de forma automàtica que es tindran en compte per 
avaluar les ofertes, són els següents:  
 

b) Criteris de valoració de les ofertes avaluables de forma 
automàtica 
(De 0 punts fins a un màxim de 51 punts) 
(CONTINGUT DEL SOBRE B DE LA PROPOSICIÓ) 

 

Preu ofertat  
Fins a 51 
punts 

La puntuació s’atorgarà aplicant la fórmula següent: 
                                         ((1)-(3)) x (4) 
Puntuació obtinguda=----------------------------- 
                                             (1) - (2) 
 
On: 
1.- Preu unitari màxim/hora licitació. 
2.- Preu unitari/hora més baix. 
3.- Preu unitari que s’està valorant. 
4.- Puntuació màxima establerta per aquest criteri. 

Fins a 51 
punts 

 
La valoració dels aspectes de les ofertes segons criteris que depenen d’un judici de 
valor, serà efectuada pels tècnics/es experts/es, amb la titulació adequada per a 
l’avaluació de projectes educatius, pedagògics i formació. 
Criteris relatius a la identificació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:  
Per determinar si una oferta econòmica és anormal i/o desproporcionada, atès el previst 
en l’article 149 de la LCSP (en concordança amb l’article 85 del Reglament general) 
seran d’aplicació les regles fixades en aquest apartat: 
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- Quan concorri un sol licitador, el límit per apreciar la anormalitat de la proposició serà 
del 15% inferior al pressupost base de licitació. 
- Quan es presentin dos licitadors, el valor anormal  i/o desproporcionat serà el que 
superi en més de 10 unitats a l’altra oferta. 
- Si el nombre de licitadors és igual i/o superior a tres, el llindar aplicable a les ofertes 
desproporcionades es determinarà de la fórmula de la Baixa mitjana corregida de 10 
unitats percentuals sobre de la baixa mitjana de les ofertes. 
La determinació d’aquest llindar (Bmc) serà el que resulti de : 
Càlcul de la baixa mitjana més 10 unitats percentuals (Bm) 
Exclusió – a efectes únicament de càlcul – de les ofertes que superin aquest llindar. 
Càlcul de nova mitjana sense les ofertes excloses més 10 unitats percentuals (Bmc) 
Les ofertes amb valors anormals i/o desproporcionats - llindars inicial i corregit - 
s’hauran de justificar de forma adequada i suficient, a partir del requeriment exprés al 
licitador, per tal que la Mesa de Contractació les valori i determini sobre la seva 
admissió o exclusió, en aplicació del previst a l’article 149 de la LCSP. 
Per justificar suficientment els valors desproporcionats s’han d’aportar els documents en 
que es fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les 
solucions tècniques adoptades i els preus oferts amb les circumstàncies tècnic-
econòmiques i/o excepcionalment favorables per a l’execució, que permetin al licitador 
obtenir millors preus de compra o producció de les unitats d’obra del projecte. 
La justificació per garantir l’estalvi en l’execució del contracte s’haurà de fer amb preus 
descomposts - unitats i partides - respecte al cost d’execució material en relació a: 
 Mà d’obra: llistat dels preus unitaris simples del personal que es adscriurà a l’obra. 
 Maquinària pròpia: justificació de la propietat i del preu/hora que s’aplicarà al 
contracte, en funció de l’amortització de la màquina. 
 Maquinària aliena: certificat - degudament signat per l’empresa propietària/titular de la 
màquina - amb el preu hora aplicat i compromès amb el licitador. 
 Materials: certificats dels subministradors respecte dels preus unitaris compromesos 
amb el licitador, degudament signats pel subministradors. 
 Subcontractistes: per a les parts d’obra previstes amb empreses subcontractades 
s’hauran de presentar els corresponents compromisos amb els subcontractistes, 
justificats i detallats en les mateixes condicions assenyalades en aquesta clàusula  
respecte de la mà d’obra, maquinària i materials. 
Qualsevol altre justificació certa i que no admeti dubtes en relació a les condicions de 
l’oferta presentada. 
Es fa constar, a efectes de l’admissió/exclusió de les justificacions referides que en cap 
cas podran anar en contra de les normes específiques reglamentàries i/o 
administratives que les siguin d’aplicació i per tant, els preus aplicats hauran de 
respectar els mínims normatius (especialment a la mà d’obra, per tal de garantir la 
protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents en salaris i categories 
professionals, segons el conveni laboral aplicable). Així mateix, per admetre l’oferta 
s’hauran de justificar tots i cadascun dels apartats i per tant, la no admissió d’una 
justificació s’estén a tota l’oferta. 
Si, un cop tramitat el procediment a que fan referència els apartats anteriors, l’òrgan de 
contractació considera, en base a la justificació presentada i als informes emesos, que 
l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o 
desproporcionats, aquesta serà exclosa de la classificació, tal i com preveu l’article 
149.6 LCSP. 
 
6.3. Variants o alternatives 
 
No s’admeten. 
 
6.4. Tramitació de l’expedient 
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L’expedient de contractació es tramitarà en la forma ordinària prevista a la LCSP, i es 
durà a terme a través de mitjans electrònics, per la qual cosa les ofertes dels licitadors 
es presentaran en el seu format a través de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Clàusula 7.- Requisits d’aptitud dels licitadors 
 
7.1. Capacitat 
 
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Museu les persones físiques o 
jurídiques, amb condició d’empreses, 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, article 71 LCSP. 
 
2. D’acord amb la previsió de l’article 140.4 de la LCSP les circumstàncies relatives a la 
capacitat, solvència i no trobar-se en causa de prohibició de contractar han de concórrer 
en la data final de presentació d’ofertes i mantenir-se en el moment de formalització o 
perfecció del contracte. 
 
3. D’ acord amb l’ exposat, podran concórrer en aquest procediment i subscriure aquest 
contracte les persones naturals i jurídiques legalment constituïdes i habilitades per a 
l’exercici de l’activitat objecte del contracte, amb plena capacitat d’obrar i que acreditin 
la seva solvència econòmica, financera i tècnica d’acord amb la clàusula següent, 
sempre que no es trobin incloses en cap de les circumstàncies que impedeixen 
contractar amb l’Administració Pública, previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
4. Els empresaris acreditaran la seva capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix 
l’article 65 i concordants de la LCSP  i la clàusula 9.2 d’aquest plec. 
 
5. El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació 
temporal d’empresaris constituïda a aquest efecte que s’obligui de forma solidària 
davant del Museu i compleixi amb el que preceptua l’ article 69 de la LCSP i 24 del 
RGLCAP. 
 
7.2. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional 
 
1. Els empresaris han d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional per poder dur a terme els serveis objecte d’ aquest contracte. 
 
2. Els empresaris també, seguint el model d’adscripció de mitjans i/o subcontractació de 
l’annex 2 d’aquest plec, hauran de comprometre’s a adscriure per a l’execució d’ aquest 
contracte tots els mitjans que, amb caràcter de mínims, s’ exigeixen al Plec de 
prescripcions tècniques particulars regulador del contracte.  
 
3. Els empresaris podran integrar o completar la seva solvència en relació amb la 
d’altres empresaris amb els quals concorrin a la licitació o es proposin subcontractar per 
al cas de resultar adjudicataris del contracte. En aquest darrer cas hauran d’indicar les 
parts del contracte a subcontractar, el seu import i el nom o perfil empresarial del 
subcontractista o subcontractistes, així com acreditar l’aptitud d’aquests darrers per 
executar les referides prestacions, seguint el model de compromís d’ adscripció de 
mitjans i/o subcontractació a què s’ ha fet abans referència. 
 
Aquestes declaracions i compromisos dels empresaris en la fase de licitació 
esdevindran, per al cas de resultar adjudicataris, condicions d’execució del contracte, de 
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manera que el seu incompliment podrà ser objecte de penalització o de resolució el 
contracte en els termes previstos a les clàusules 25 i 30 d’aquest plec. 
 
4. D’acord amb els articles 65, 74 i 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera 
s’acreditarà, en el moment que li sigui requerit, mitjançant la documentació següent: 
 
4.1 Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a 
l’objecte del contracte per import igual o superior al pressupost màxim de licitació (IVA 
exclòs) establert per al lot de què es tracti d’ aquest contracte.  
 
4.2 Documentació acreditativa de la subscripció de la pòlissa d’assegurances a què es 
refereix la clàusula 20 d’ aquest plec. 
 
5. D’acord amb els articles 65, 74, 76 i 90 de la LCSP, la solvència tècnica o 
professional s’acreditarà en el moment que li sigui requerit mitjançant la documentació 
següent: 
 
Relació dels principals serveis realitzats per l’empresa, d’igual o similar naturalesa que 
els que constitueixen l’objecte del contracte com a màxim els tres últims anys, indicant-
ne l’import, dates i destinació pública o privada d’acord amb el que disposa l’article 90.1 
a) de la LCSP. Per determinar que el servei es d’igual o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte, es podrà acudir a demés del CPV, als altres sistemes 
de classificació establerts al PCAP (quadre de característiques obligatòries), garantizant-
se la competència efectiva per a l’adjudicació. 
 
Resulta d’aplicació el Conveni Col·lectiu del lleure de la província de Barcelona de 
conformitat amb allò establert a la prescripció 6 del Plec de prescripcions tècniques 
particulars regulador d’ aquest contracte. 
 
Presentació dels títols acadèmics i professionals del responsable o responsables de 
l’execució del contracte així com dels tècnics executors de les activitats de conformitat 
amb la prescripció 6 a què s’ha fet abans referència i l’ article 90.1 e) de la LCSP. 
 
Clàusula 8.- Garanties de la contractació 
 
1. Per respondre del correcte compliment del contracte i, particularment, dels conceptes 
enumerats a l’article 107.1 de la LCSP i de la manca de formalització del contracte per 
causa imputable a l’adjudicatari, aquest haurà de constituir a la Tresoreria Municipal -
dins del termini dels 10 hàbils següents a la recepció de la proposta d’adjudicació a què 
fa referència la clàusula 6.1 d’ aquest plec - una garantia definitiva per import 
equivalent al 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs) del contracte respecte del/s qual/s 
se n’ hagi resultat escollit adjudicatari. 
 
Aquesta garantia es pot constituir en qualsevol de les formes previstes a l’article 108 de 
la LCSP.  
 
2. La garantia definitiva es retornarà un cop recepcionat el contracte i transcorregut el 
termini de garantia establert a la clàusula 29 d’aquest plec, si no resulten 
responsabilitats a càrrec del contractista, o bé quan el contracte es resolgui per causa 
que no li sigui imputable. 
 
3. Una garantia provisional del 5% del preu adjudicat si el licitador seleccionat presenta 
una oferta econòmica inicialment desproporcionada. 
 
Clàusula 9.- Requisits de les proposicions  
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9.1. Lloc i termini de presentació 
 
1. Tractant-se d’un contracte no subjecte a regulació harmonitzada, el termini per a la 
presentació de la documentació exigida de conformitat amb el que preveu la clàusula 
següent d’ aquest plec serà de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la seva 
publicació al Perfil del Contractant. 
 
Si l’últim dia d’aquest termini fos dissabte o festiu, quedarà prorrogat fins al primer dia 
hàbil següent. 
 
L’anunci de licitació en el Perfil indicarà la data i l’hora límit de presentació de les 
proposicions. 
 
Les empreses interessades presentaran les seves proposicions mitjançant arxius 
electrònics (diferenciats en funció dels sobres) a través de la Plataforma de Contractació 
Publica de la Generalitat de Catalunya dins del termini a què s’ha fet abans referència. 
 
9.2. Formalitats i documentació 
 
1. D’acord amb el que preveu l’article 157.2 de la LCSP, quan s’emprin una pluralitat de 
criteris d’adjudicació, els licitadors hauran de presentar la proposició en dos sobres o 
arxius electrònics,  conforme als criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules.  
Atès l’exposat en l’esmentat precepte, en aquest procediment es presentaran les 
proposicions en dos sobres, “SOBRE/ARXIU ELECTRONIC A” i “SOBRE/ARXIU 
ELECTRONIC B”. 
 
El sobre/arxiu electrònic A ha de contenir: 
Índex de la documentació inclosa en el sobre, amb indicació de quina considera 
l’empresari confidencial. 
La declaració responsable de personalitat i capacitat seguint el model de l’annex 3 
d’aquest plec així com la documentació complementària que es pugui exigir en aquesta 
licitació, signada i amb la corresponent identificació, en què el licitador posa de manifest 
tot allò exigit de conformitat amb les previsions de l’ article 140.1 apartat a) de la LCSP, 
entre d’ altres, que no es troba comprès en cap prohibició per contractar amb 
l’Administració pública, segons les circumstàncies que determina l’article 71 de la LCSP, 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Badalona, i que es compromet a subscriure i 
mantenir vigent durant tota la vigència d’ aquest contracte, la pòlissa d’assegurances a 
què es refereix la clàusula 20 d’aquest plec i a acomplir amb la condició especial 
d’execució a què es refereix el darrer apartat de la clàusula 17 d’aquest plec. 
 
El formulari normalitzat de document europeu únic de contractació que es troba a: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf i 
http://www10.gencat.net/ecofin jcca/ni/docs/DEUC-cat.pdf  
 
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 75.1 i 
140.1.c) LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable que 
presenti seguint el model de l’annex 3 d’aquest plec o en el DEUC (en la part II, secció 
C) i cadascuna de les empreses també haurà de presentar l’ esmentada declaració 
responsable o el DEUC. Amb els mateixos termes per a la subcontractació però 
emplenant les parts II a V del DEUC. 
 



 

34 
 

En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una Unió 
Temporal, s’aportarà una declaració responsable o DEUC per cada empresa participant. 
Addicionalment aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte.  
 
Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol: la 
participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i de 
l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 
totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del 
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador. 
Compromís d’ adscripció de mitjans i/o subcontractació (annex 2 d’aquest plec). 
Una declaració responsable del licitador en la qual, en el seu cas, autoritzi al Museu de 
Badalona, per al cas de resultar proposat per a l’adjudicació del contracte, per obtenir 
els certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, en relació amb aquesta contractació, excepció feta de l’acreditació 
prevista a l’article 15.1 del RGLCAP. 
En el cas de concórrer diversos empresaris en unió temporal, cadascun d’ells haurà 
d’acreditar la seva respectiva capacitat, solvència i absència de prohibicions per 
contractar d’acord amb l’ establert en aquesta clàusula i presentaran una declaració, 
signada pel representant o apoderat únic de la unió que designin, que indiqui el nom i 
circumstàncies dels empresaris que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells 
en la unió, la seva responsabilitat solidària davant el Museu i el compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal d’empreses en cas de resoldre’s l’adjudicació 
d’aquest contracte a favor de la seva proposició, tot plegat d’acord amb els articles 69 
de la LCSP i 24 del RGLCAP. 
En el cas que formulin ofertes empreses vinculades, una declaració responsable 
mitjançant la qual l’empresari indiqui aquesta circumstància en els termes establerts en 
l’article 42 del Codi de Comerç i als efectes del que disposa l’article 86 del RGLCAP. 
 Documentació justificativa dels criteris valorables en judici de valor segons la clàusula 
9 del Plec de condicions tècniques i la clàusula 6.2 d’aquest plec, sense que cap 
d’aquestes hagi de fer referència a l’oferta econòmica. 
El sobre/arxiu electrònic B ha de contenir: 
 
1.La proposició econòmica i resta d’aspectes de l’oferta avaluables automàticament que 
serà valorada segons els criteris automàtics establerts a la clàusula 6.2 d’ aquest plec 
seguint el model de proposició de l’ annex 4. 
 
2. Aquest sobre ha d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i 
en el seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, 
els documents inclosos en cada sobre. 
 
3. Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina 
informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin 
declarar com a tal l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles 
públicament. L’òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació 
expressament així designada sempre que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 
133 de la LCSP. 
 
4. Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada 
que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en 
el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a 
l’article 133 de la LCSP. 
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5. Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la 
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera si dins d’un sobre/arxiu 
electrònic s’inclou informació que permet el coneixement anticipat d’una part de 
l’oferta, infringint així el secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.  
 
6. Cada licitador només podrà presentar una única proposició i no podrà subscriure cap 
proposició en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment, ni podrà figurar en 
més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquestes regles comportarà la no admissió 
de totes les proposicions per ell subscrites. 
 
9.3. Conseqüències de la presentació i de la retirada indeguda de la proposició 
 
1. D’ acord amb l’ article 139.1 de la LCSP, les proposicions han d’ajustar-se al 
contingut dels plecs reguladors d’aquesta contractació i la resta de la documentació que 
regeix aquesta licitació i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per 
l’empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap 
excepció ni reserva així com l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades recollides, en el seu cas, en el Registre oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d’ operadors econòmics 
d’ un Estat membre de la Unió Europea. 
 
2. La retirada indeguda de la proposició en aquest procediment de contractació, quan hi 
concorri dol, culpa o negligència per part de l’empresari, es considera una infracció que 
facultarà el Museu per declarar la concurrència d’una prohibició per contractar d’acord 
amb l’article 71.2 a) de la LCSP. 
 
3. La proposició que resulti adjudicatària en aquest procediment, en tots aquells 
aspectes que siguin presos en consideració en el procés de valoració de les ofertes i que 
determini l’adjudicació del contracte, serà vinculant per al contractista i el seu 
compliment es defineix com a obligació essencial del contracte. El seu incompliment o 
compliment defectuós determinarà l’aplicació del règim penalitzador o de resolució 
contractual previstos en les clàusules 25 i 30 d’aquest plec, segons l’entitat de cada 
incompliment. 
 
Clàusula 10.- Mesa de Contractació 
10.1 La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres: 
 
- Presidència: La Mesa estarà presidida pel Vicepresident/-a del Museu de Badalona.  
- Vocalies:  Formaran part, com a vocals: 
- La Secretaria delegada del Museu  
- La persona titular de la Intervenció General, i com a suplent la lletrada Ana Maria 
Gayoso Díaz adscrita a la Intervenció general 
- La directora del Museu 
- La cap del Departament de Difusió del Museu 
Secretaria: Correspondrà a la lletrada cap del Departament de Contractes i Tramitació 
Administrativa Contractació o persona que la substitueixi. 
10.2  Atès que els criteris de valoració que depenen de judici de valor (especificats a la 
clàusula 6.2) no  tenen un ponderació superior als criteris avaluables directament, no es 
forma un Comité d’experts tot i que aquests seran valorats per tècnics experts.  
 
Clàusula 11.- Adjudicació del contracte 
 
1. La Mesa de Contractació valorarà i classificarà les proposicions presentades per ordre 
decreixent de puntuació conformement amb els criteris de valoració a què fa referència 
la clàusula 6.2 d’aquest plec i formularà a l’òrgan de contractació la proposta 
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d’adjudicació de cadascun dels lots d’aquest contracte a favor de la millor oferta 
presentada per aquests tenint en compte la relació qualitat – preu per a l’interès públic, 
tot això de conformitat amb el que preveuen els articles 131 i següents de la LCSP. Per 
a aquesta funció podrà sol·licitar tots els informes tècnics que consideri necessaris. 
 
2. Una cop rebuda la documentació exigida i finalitzat el prceptiu termini en relació al 
recurs especial de contractació,  i prèvia la fiscalització de l’expedient, l’òrgan de 
contractació ratificarà tots els actes instruïts en el procediment i el resoldrà amb 
l’adjudicació dels lots d’ aquest contracte a favor de la millor oferta per a cadascun dels 
lots, seguint la proposta formulada per la Mesa de Contractació, o decidint altrament, 
mitjançant resolució motivada d’ acord amb l’ article 151 de la LCSP. 
 
3. L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració esmentats. 
 
4. Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva 
subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos notificant-
ho als candidats o licitadors. 
 
5. Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament 
justificades a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de 
l’objecte d’aquest contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva 
renúncia. 
 
6. El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment, havent-ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no 
impedirà l’inici d’un nou procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
Clàusula 12.- Notificació i publicació 
 
1. L’adjudicació es notificarà a tots els candidats, d’acord amb les regles i els terminis 
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre a través del correu electrònic facilitat a l’efecte, amb 
indicació de la data en què es formalitzarà el contracte i el detall dels recursos escaients 
que poden interposar. 
 
2. L’adjudicació del contracte es publicarà al perfil de contractant. 
 
Clàusula 13.- Règim d’impugnació 
 
1. Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els 
interessats podran deduir el recurs especial en matèria de contractació regulat als 
articles 44 i següents de la LCSP. 
 
2. D’acord amb l’article 50 de la LCSP, el termini de 15 dies hàbils per interposar aquest 
recurs contra l’adjudicació del contracte començarà a comptar des de l’endemà de la 
tramesa de la seva notificació als candidats i licitadors a través del mitjà de 
comunicació que hagin designat a l’efecte. 
 
Clàusula 14.- Perfeccionament i formalització del contracte 
 
1. El contracte es perfecciona amb la seva formalització. A partir d’aquest moment, 
l’entitat adjudicatària i el Museu queden obligats al seu compliment i els són d’aplicació 
les disposicions que regeixen els seus efectes, compliment i extinció. 
 



 

37 
 

2. El Museu i l’adjudicatari formalitzaran el contracte en document administratiu en un 
termini no superior a 5 dies, un cop transcorregut el termini dels 15 dies hàbils 
següents a la tramesa de la notificació de l’adjudicació a tots els candidats i licitadors 
que estableixen els articles 153.3 i 44 de la LCSP a efectes de la interposició del recurs 
especial en matèria de contractació, sempre i quan no s’hagi interposat recurs que porti 
aparellada la suspensió de la formalització del contracte. Aquest document constituirà 
títol suficient per accedir a qualsevol registre. 
 
3. Aquesta formalització inclourà la signatura dels plecs de clàusules administratives i 
de prescripcions tècniques particulars reguladores del contracte. 
 
4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, el contracte es podrà elevar a escriptura 
pública, a petició de l’adjudicatari, cas en el qual aquest assumirà les despeses 
notarials, fiscals, registrals i d’altre tipus que origini aquesta formalització. 
 
5. Quan el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’adjudicatari, el Museu 
podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva d’un import no superior al 3 % 
del pressupost base de licitació (IVA exclòs) establert per al contracte. 
 
6. De conformitat amb el que preveu l’article 154 de la LCSP la formalització d’aquest 
contracte es publicarà al Perfil de contractant. 
 
Clàusula 15.- Despeses de publicitat 
 
No procedeix aplicar despeses de publicitat al present contracte. 
 
III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 16.- Inici de l’execució del contracte i lloc de realització 
 
1. La vigència del contracte s’iniciarà l’endemà de la data de la seva formalització. 
 
2. El contractista haurà de realitzar els serveis que en constitueixen l’objecte d’aquest 
contracte a les instal·lacions que s’indiquen al plec de prescripcions tècniques 
particulars que el regula. 
 
làusula 17.- Drets i obligacions de les parts de caràcter general i específiques per a la 
prestació dels serveis objecte d’aquest contracte. Condició especial d’execució del 
contracte de caràcter social i mediambiental 
 
Les condicions a què haurà de subjectar-se l'execució del contracte, així com els drets i 
obligacions de les parts al respecte, són els que resultin de la documentació contractual 
i la normativa aplicable i, en particular, les següents: 
 
1. El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules incloses en aquest plec, a les 
prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest 
contracte, a les clàusules administratives generals aprovades (en tot allò que no s’oposi 
a la legislació bàsica estatal de contractació pública) i d’acord amb les instruccions que 
per la seva interpretació doni al contractista al Museu, a través del responsable del 
contracte. 
 
2. La prestació dels serveis objecte d’aquest contracte a què s’ha fet referència en la 
clàusula 1.1 d’ aquest plec compren també la realització per part del contractista de les 
prestacions a què es refereix amb més detall el plec de prescripcions tècniques 
particulars regulador d’ aquest contracte. 
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3. Seran obligatòries per al contractista les millores d’execució que ofereixi en el procés 
de selecció, d’acord amb la regulació específica del mateix i que s’hagin pres en 
consideració en la valoració de la seva oferta, així com també tot allò a que s’hagi 
compromès l’empresari dins dels compromisos presentats juntament amb la resta de la 
documentació inclosa en els arxius electrònics de la seva proposició. 
 
4. El contractista té l’obligació d’adscriure els mitjans personals i materials en l’execució 
del contracte, de conformitat amb l’establert a la clàusula 7 d’aquest Plec, i l’obligació 
d’adscriure les millores que hagi especificat en la seva proposició. L’incompliment 
d’aquestes obligacions seran causa de penalització o de resolució del contracte, de 
conformitat amb allò establert a les clàusules 25 i 29 d’aquest plec. 
 
5. Durant l’execució del contracte i durant el període de garantia el contractista 
respondrà de la qualitat dels serveis prestats i haurà d’esmenar o reparar les 
deficiències que se’n derivin, a requeriment municipal i segons les instruccions del 
responsable del contracte, dins del termini que se li atorgarà a l’efecte en funció de 
l’entitat de les deficiències a esmenar o reparar. 
 
6. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin 
per al Museu o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
7. El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del 
contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d’observar els 
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació 
contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, el Museu 
advertirà el contractista i aquest haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
8. El contractista assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals i d’ordre social 
que es derivin del compliment o incompliment d’aquest contracte i de les prestacions 
desenvolupades. 
 
9. El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari i aquest únicament tindrà dret 
al restabliment de l’equilibri econòmic del contracte en els casos de modificació i de 
força major, en els termes i amb els procediments previstos legalment. En tot cas, a 
l’expedient haurà de quedar acreditat que, prèviament o simultàniament al succés, 
l’adjudicatari va adoptar les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i 
d’evitar o pal·liar, si això fos possible, els danys produïts. 
 
10. Condició especial d’execució del contracte de caràcter social:  
 
Amb els termes d’allò previst en l’article 202.2 de la Llei de contractes del sector públic, 
s’estableix com a condició especial d’execució l’empresari que en resulti escollit 
adjudicatari d’aquest contracte, la següent: 
 
Presentar una declaració responsable en què l’administrador/apoderat de l’adjudicatària 
que presenta la proposició es comprometi a executar aquest contracte amb criteris 
d’equitat o ètics de manera que hi figuri el compromís de respectar els salaris mínims 
ètics dels treballadors adscrits a l’execució d’aquest contracte i transparència fiscal, 
compromís que els ingressos i/o beneficis procedents d’aquest contracte seran declarats 
i liquidats conforme a la legislació vigent, sense que puguin utilitzar-se domicilis fiscals 
en territoris que, d’acord amb la normativa legal vigent i reglamentària de la CCAA i de 
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l’Estat, tinguin la consideració de paradisos fiscals, bé directa o indirectament 
mitjançant  filials  o empreses del mateix grup empresarial. 
 
L’empresari que resulti adjudicatari d’aquest contracte restarà obligat a complir durant 
la vigència de l’esmentat contracte i cas d’acordar-se les seves pròrrogues també 
durant els períodes de les pròrrogues, amb totes aquelles consideracions de tipus social 
a què s’ha fet abans referència. 
Qualsevol canvi o substitució del personal que realitza el contracte s’haurà de fer a 
favor de persones amb la solvència professional necessària i amb col·lectius de 
discapacitat que permetin el desenvolupament d’aquest contracte.  
 
Clàusula 18.- Obligacions de les parts d’ordre laboral, social i de prevenció de riscos 
 
1. Correspon a l’organisme vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, 
per aquesta raó, exercirà les facultats d’inspecció i vigilància en l’execució del contracte 
per part del contractista. L’exercici d’aquestes facultats s’efectuarà pel personal que 
designi l’organisme i el contractista haurà de posar a la seva disposició els elements 
necessaris per tal que la puguin complir. 
 
En especial, aquestes facultats d’inspecció i vigilància comprendran: 
El lliurament del Museu al contractista abans de l’inici dels treballs de l’avaluació de 
l’equipament on s’han de desenvolupar i/o les normes de seguretat que s’hagin pogut 
establir respecte al mateix o a la tasca a desenvolupar i les mesures d’emergència si és 
el cas. 
L’obligació del contractista, a requeriment del Museu, d’informar del funcionament del 
servei. 
El seguiment de l’execució de les actuacions que es realitzin de funcionament del servei 
a desenvolupar en el qual es faci constar l’organització del servei, les tasques a 
realitzar, el protocol de suport tècnic i de gestió i el sistema d’avaluació. 
El compliment per part del contractista de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
administrativa, mediambiental, laboral, de seguretat social, d’integració social de les 
persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva de dones i homes, així com la normativa 
pròpia i específica del sector que reguli l’objecte del contracte i acreditar-ne l’esmentat 
compliment a requeriment municipal. 
L’adopció per part del contractista de totes les mesures necessàries per evitar la 
contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es 
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en 
l’execució del contracte. 
L’obligació del contractista de la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels 
materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats 
per al Museu. 
El Museu podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el compliment 
de les referides obligacions. 
L'incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal designat per ell no implicaran cap 
responsabilitat per al Museu. 
El compliment estricte per part del contractista i durant tota la vigència del contracte de 
les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent, en 
relació amb els seus treballadors. 
En relació amb el desenvolupament de l’activitat contractada, si han de concórrer en el 
mateix espai o equipament, treballadors municipals i/o treballadors d’altres empreses, 
serà d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de coordinació 
d’activitats empresarials. Amb caràcter previ a l’inici dels treballs es portaran a terme 
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les accions i es lliurarà la documentació que el Museu determini segons el procediment 
intern aprovat a l’efecte. 
 
2. Per al correcte exercici de les facultats de la corporació l’empresa contractista haurà 
de presentar al responsable del contracte la documentació següent: 
 
A l’inici del contracte i sempre que es produeixi alguna modificació al respecte: 
Declaració jurada de la relació del personal adscrit a la realització de l’objecte del 
contracte i les seves condicions contractuals, incloent el seu horari. Cal posar de 
manifest en aquest sentit que les baixes per malaltia i/o vacances o per qualsevol altre 
motiu de l’esmentat personal s’han de cobrir durant tota la vigència del contracte. 
Mensualment, informe de seguiment i avaluació del funcionament del servei i els  
butlletins de cotització a la Seguretat Social de l’empresa, on hi consti el pagament i 
tots els treballadors adscrits a la realització de l’objecte del contracte. 
 
Tot el personal que executi les prestacions objecte d’aquest contracte dependrà 
únicament de qui en resulti adjudicatari del contracte sense que entre aquest, o el seu 
subcontractista, si és el cas, i el Museu existeixi cap vincle de dependència funcional ni 
laboral. A tal efecte, previ a l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari vindrà 
obligat a especificar les persones concretes que executaran les prestacions així com 
també a acreditar la seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. 
 
Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació de personal així 
com també aquelles actuacions que suposin un major cost i/o un increment d’efectius, 
s’hauran de comunicar prèviament per escrit al responsable del contracte, per tal que 
aquest n’estimi la seva conformitat i ho autoritzi.  
 
De la mateixa manera haurà de procedir el contractista per a comunicar les jubilacions 
i/o baixes definitives del personal que es produeixin en el decurs de la vigència d’aquest 
contracte, amb una antelació mínima de dos mesos abans de fer-les efectives, per tal 
que el responsable del contracte n’estimi la seva conformitat. 
 
Per al cas d’incompliment del règim de comunicació d’aquestes modificacions, s’estarà 
al règim de penalitzacions que estableix la clàusula 25 d’aquest plec. 
 
Clàusula 19.- Obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal i 
confidencialitat de les dades del servei 
 
1.En matèria de protecció de dades de caràcter personal: 
De conformitat amb la Disposició addicional 25 ena. de la LCSP, els contractes que 
impliquin el tractament de dades de caràcter personal hauran de respectar en la seva 
integritat la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, 
en especial al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE ((RGPD), la seva plena aplicabilitat es produeix a partir del 25 de maig de 
2018. 
 
2. En matèria de confidencialitat de les dades del servei: 
El contractista està obligat a guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no 
sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que tingui 
coneixement amb ocasió del mateix, durant la vigència del contracte, el termini de 
garantia, en el seu cas, i els cinc anys posteriors en els termes de l’art. 133.2 de la 
LCSP. 
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Pel que fa a les dades de caràcter personal, el deure de guardar secret subsistirà  fins i 
tot després de finalitzar la relació contractual, en els termes previstos a l’art. 10 de la 
LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
3. L’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i 
designada per aquests com a confidencial. En el cas de manca d’indicació s’entendrà 
que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
 
Clàusula 20.-  Assegurances 
 
El contractista s’obliga a concertar i mantenir vigent durant l’execució d’ aquest 
contracte així com també durant els períodes de pròrrogues, cas d’ acordar-se 
aquestes, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
85.599,36 euros (IVA inclòs). 
 
El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de presentar dins del termini de 10 
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment a 
què es refereix la clàusula 6.1 d’aquest plec, còpia legitimada o confrontada de la 
pòlissa, de les condicions particulars i generals que regulin l’esmentada assegurança 
així com també del rebut acreditatiu del pagament de la prima. 
 
La cobertura de la pòlissa d’ assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici 
del contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada total del contracte, 
incloses les seves pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes. 
 
Clàusula 21.- Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 
En tots aquells supòsits que l’execució del contracte impliqui la intervenció de mitjans 
personals o tècnics del contractista a les dependències del Museu, serà d’aplicació el 
previst al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de coordinació d’activitats 
empresarials.  
 
El contractista en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al 
de la formalització del contracte en funció del risc que comporta i amb caràcter previ a 
l’inici dels treballs, haurà de presentar al responsable del contracte la planificació 
preventiva duta a terme, la documentació que el Museu determini segons el 
procediment intern aprovat a l’efecte i la documentació acreditativa del compliment del 
deure d’informació i formació als treballadors implicats en els treballs d’execució del 
contracte en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la 
concurrència empresarial. 
 
Aquesta planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació 
dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i 
controlar els esmentats riscos. 
 
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels 
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció 
de les diferents activitats desenvolupades a les dependències del Museu i l’adequació 
entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els medis de coordinació 
següents:  
 
L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre el Museu i el contractista. 
La realització de reunions periòdiques entre el Museu i el contractista. 
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Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut del Museu i del contractista o, 
en el seu defecte, amb els delegats de prevenció. 
La impartició d’instruccions. 
L’establiment conjunt de procediments, protocols d’actuació o mesures específiques de 
prevenció dels riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors 
del Museu i del contractista. La presència al centre de treball dels recursos preventius 
del Museu i del contractista. 
La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats 
preventives. 
 
Clàusula 22.- Despeses a càrrec del contractista 
 
Seran a càrrec del contractista, a més de les despeses de formalització, si és el cas, a 
què es refereix la clàusula 14 d’aquest plec, les derivades de l’execució d’ aquest 
contracte de conformitat amb el que preveu el plec de prescripcions tècniques 
particulars regulador d’ aquest contracte i aquelles altres que es derivin de l’ aplicació 
de les millores proposades en l’ oferta per part del contractista. 
 
Clàusula 23.- Abonament del preu i requisits de facturació 
 
1. El pagament del preu del contracte que se’n derivi de la tramitació d’aquest 
procediment es realitzarà contra les factures que - de forma electrònica d’ acord amb 
les previsions de la llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic - presenti el 
contractista, sempre i quan aquestes reuneixin els requisits reglamentaris i siguin 
conformades o validades pel responsable del contracte.  
 
2. La facturació inclourà la identificació de l’òrgan administratiu amb competències en 
matèria de comptabilitat pública, la Intervenció General, així com identificat l’òrgan de 
contractació que en aquest cas es el Consell Rector del Museu, tot allò, de conformitat 
amb la Disposició addicional 32.2 de la LCSP. Tanmateix, els requisits de facturació 
s’adaptaran als canvis que al llarg de la vigència del contracte estableixin les 
disposicions de caràcter general aplicables o les bases d’execució del pressupost o altre 
normativa municipal. 
 
Clàusula 24.- Revisió de preus 
 
En aquest contracte no s’admet la revisió de preus. 
 
Clàusula 25.- Penalitzacions 
 
1. Quan el contractista, per causes a ell imputables, excepte supòsits de força major 
comunicats formalment, incorri en demora respecte a la data establerta per a l’inici de 
la prestació dels serveis que constitueixen el seu objecte així com també, quan incorri 
en demora respecte d’aquells altres terminis que es puguin establir en els plecs 
reguladors d’ aquest contracte o durant la seva execució per a resoldre incidències, per 
exemple, que el responsable del contracte li pugui comunicar, el Museu imposarà 
penalitzacions en la proporció d’ un 1% del preu del lot del contracte de què es tracti 
per dia d’ endarreriment. 
La primera vegada que les penalitzacions arribin a un múltiple del 5% del preu del 
contracte, el Museu continuarà imposant penalitzacions diàries, però ara en la proporció 
d’ un 2% del preu del contracte per dia d’endarreriment. 
 



 

43 
 

Quan l’ import de les penalitzacions arribi per segona vegada a un múltiple del 5% del 
preu del contracte, el Museu continuarà imposant penalitzacions diàries, però ara en la 
proporció d’un 3% del preu del contracte per dia d’endarreriment. 
 
Quan l’import de les penalitzacions arribi per tercera vegada a un múltiple del 5% del 
preu del contracte, i persisteixi l’incompliment, el Museu resoldrà el contracte, en el 
termes establerts als articles 192 i següents de la  LCSP. 
 
2. L’execució defectuosa dels serveis objecte d’aquest contracte per part del 
contractista, l’incompliment de la resta de compromisos assumits en la seva oferta així 
com també l’incompliment de les obligacions establertes en els plecs reguladors 
d’aquesta contractació, es penalitzaran amb la proporció de 0,20 euros per cada 1000 
euros del preu del contracte mentrestant persisteixi l’incompliment o no s’esmeni la 
prestació que s’estigui executant de forma defectuosa amb la limitació del 10% del preu 
del contracte en tots els casos, d’acord amb el que preveuen els preceptes a què s’ha 
fet abans referència. 
 
Per al cas d’incompliment dels requisits de la subcontractació, s’estarà al sistema 
penalitzador establert a la clàusula 25 d’aquest plec. 
 
3. L’ import de les penalitzacions serà immediatament executiu i es farà efectiu 
mitjançant la minoració del seu import en les factures que meriti l’execució del 
contracte o, de no ser possible, en la liquidació d’aquest, responent-ne en tot cas la 
garantia definitiva constituïda pel contractista. 
 
4. Aquest règim de penalitzacions s’entén sens perjudici de les obligacions 
indemnitzatòries del contractista davant el Museu i tercers per raó dels danys i 
perjudicis que aquests  supòsits puguin causar. 
 
Clàusula 26.- Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte 
 
1. El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal a càrrec seu o dels seus subcontractistes o d’una organització deficient en 
l’execució d’aquest servei.  
 
2. El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o 
reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en les 
seves condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la legislació 
vigent. 
 
3. El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa 
immediata i directa en una ordre especifica del Museu comunicada per escrit. 
 
Clàusula 27.- Modificació del contracte 
 
1. Aquest contracte es podrà modificar fins a un deu per cent (10%) del preu inicial 
sempre i quan es doni algun dels següents factors: 
 
Variació del número d’activitats a realitzar tant a l’alça com a la baixa, que provoquin 
una modificació en les hores inicials previstes. 
Reestructuració i/o canvi en les ubicacions de les activitats previstes que facin que les 
hores necessàries i els altres costos es vegin afectats. 
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2. Addicionalment es podrà modificar quan concorrin algunes de les circumstàncies a 
què fa referència l’article 205.1 de la LCSP.  Tot això d’acord amb el procediment 
regulat en l’article 191 de la LCSP. 
 
Tant la modificació com la resolució del contracte no donaran dret a indemnització al 
contractista, llevat dels elements adscrits a la seva execució que restin pendents 
d’amortització. 
 
3. En aquests casos la modificació del contracte exigirà la tramitació d’un expedient 
contradictori que comprendrà les actuacions següents: 
 
a) Proposta tècnica de modificació del contracte, elaborada pel responsable del 
contracte, amb indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu. 
b) Audiència al contractista pel termini de tres dies hàbils. 
c) Fiscalització de l’expedient. 
d) Informe de la Secretaria General i la Intervenció Municipal  
e) Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació. 
 
4. Fora d’aquests supòsits i d’acord amb el que preveu l’article 203 de la LCSP, s’haurà 
de fer una contractació de forma separada per atendre noves necessitats plantejades 
durant l’execució del contracte, sens perjudici que li pugui ser d’aplicació el procediment 
de contractació previst a l’article 167 i 168 LCSP, o bé resoldre el contracte. 
 
Clàusula 28.- Cessió i subcontractació 
 
El contractista no podrà cedir els drets i obligacions derivats del contracte a terceres 
persones ni subcontractar la prestació que en constitueix el seu objecte sense la prèvia 
autorització expressa i per escrit d’aquesta corporació. 
 
Clàusula 29.- Extinció del contracte i període de garantia 
 
1. El contracte que se’n derivi de la tramitació d’aquest procediment s’extingirà per 
compliment o per resolució anticipada en els supòsits previstos a la clàusula següent. 
 
2. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, en els 
termes del mateix contracte, dintre del termini contractual i a satisfacció del Museu, la 
totalitat de la prestació dels serveis que en constitueixen el seu objecte. La constatació 
del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat 
per part del Museu, a través del responsable del contracte. 
 
3. No s’estableix cap termini especial de recepció del contracte, regint el termini general 
d’un mes des del venciment del termini contractual. 
Clàusula 30.- Resolució del contracte i efectes 
 
1. Seran causes de resolució d’aquest contracte les generals previstes en el plec de 
clàusules administratives generals aplicables a aquest tipus de contracte (en tot allò 
que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació), les establertes a l’article 
211 de la LCSP i les causes específiques següents: 
 
a) Quan les penalitzacions imposades per demora arribin per tercera vegada a un 
múltiple del 5% del preu del contracte. 
b) L’ incompliment per part del contractista dels compromisos oferts en la seva 
proposició, quan aquests ja hagin estat penalitzats reiteradament i s’hagi arribat a la 
limitació màxima prevista en la clàusula 25 d’ aquest plec. 



 

45 
 

c) L’ incompliment per part del contractista dels compromisos oferts en la seva 
proposició, així com l’incompliment de les obligacions d’execució del servei d’acord amb 
les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques particulars, així com 
també, l’incompliment de la condició especial d’execució establerta al darrer apartat de 
la clàusula 17 d’aquest plec. 
d) La inclusió del contractista en qualsevol de les circumstàncies que impedeixen 
contractar amb l’Administració Pública establertes a l’article 71 de la LCSP  o en aquest 
plec. 
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix 
l’annex 3 (relatiu al model de declaració responsable de personalitat, capacitat i 
solvència) d’aquest plec, quant a la presentació de la documentació acreditativa de 
trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la TGSS i 
amb l’Ajuntament de Badalona quan es constati amb posterioritat a la presentació de la 
documentació acreditativa del pagament d’aquestes obligacions, la posterior falta de 
pagament del càrrec concernit, per haver-se efectuat la devolució del rebut emès, de 
conformitat amb allò previst a l’ article 34.1 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de 
Serveis de Pagament. 
f) L’incompliment de les obligacions exigides en la clàusula 28 per a la cessió i la 
subcontractació del contracte. 
g) La impossibilitat d’executar els serveis objecte d’ aquest contracte en els termes 
inicialment pactats per introduir-hi mesures d’ estabilitat pressupostària si el 
manteniment del contracte pot provocar efecte lesiu per a l’interès públic municipal i no 
resulta possible modificar-lo de conformitat amb allò previst a la clàusula 27 d’aquest 
plec.  
 
2. La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància 
del contractista, mitjançant un expedient contradictori amb la intervenció de la 
Comissió Jurídica Assessora, en cas de formular-se oposició per part del contractista. 
 
3. L’ aplicació i els efectes de la resolució es regiran pel que disposen els articles 212, 
213 i 307 de la LCSP i, quant als efectes de la darrera causa de resolució del contracte 
a què s’ha fet abans referència (apartat g), es regirà pel que es preveu a la clàusula 30 
d’aquest plec. 
 
Clàusula 31.- Interpretació del contracte i jurisdicció competent 
 
1. Queda reservada al Museu de Badalona la facultat d’interpretar el contracte i resoldre 
els dubtes que sorgeixin del seu compliment. Els acords adoptats seran immediatament 
executius i posaran fi a la via administrativa. 
 
2. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en qualsevol de les fases de preparació, 
adjudicació, execució i extinció d’aquest contracte se sotmetran a la resolució de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu corresponent al terme de Badalona. 
 
Clàusula 32.- Domicili a efectes de notificacions 
 
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de 
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal 
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb aquest expedient serà el 
que figuri en el contracte corresponent. 
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ANNEXOS 
ANNEX 1  Declaració de condicions addicionals (contingut dels sobres/arxius electrònics 
A de les proposicions) 
 
En/Na .............., amb DNI. núm. ..... en nom propi/en representació de la 
Societat............................................., amb CIF 
núm...................................................... domiciliada a ...................., davant de 
l’òrgan de contractació del Museu de Badalona i en relació a la licitació del servei de 
monitoratge de les activitats educatives i culturals el Museu de Badalona) 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:  
1. Que accepta expressament, tal i com preveuen l’article 140.d) i la Disposició 
Addicional 15ª de la Llei de Contractes del Sector Públic, rebre totes les notificacions, 
comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del procediment de 
contractació de referència, inclosos els aclariments i actes d’adjudicació per mitjans 
electrònics. 
Als efectes assenyalats es designa com adreça electrònica i com a persona/es 
autoritzada/es per a rebre les comunicacions, les següents: 

Persona/es 
autoritzada/es 

Correu electrònic 
professional 

Mòbil/s professional/s 

   

2. Empreses vinculades. Que en la present licitació SI/NO es presenta amb una altre 
empresa vinculada, en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç i als 
efectes del que disposen els articles 149.3 de la LCSP i 86 del RGLCAP (en cas 
afirmatiu, identifiqueu l’empresa del grup). 
3. Personal minusvàlid. Que l’empresa està qualificada com a GRAN/MITJANA/PETITA 
empresa i té acreditats (nombre de treballadors per compte del licitador que estan 
registrats), als efectes del compliment de la normativa establerta a la Llei d’integració 
social dels minusvàlids (LISMI). 
Així mateix declara que, si es produís una situació d’igualtat d’avantatges entre els 
licitadors, SI/NO tindrà preferència per a l’adjudicació del contracte, atès que compleix 
amb algun dels supòsits previstos en l’article 147 de la LCSP, que són: 
Té a la plantilla i/o com a col·laboradors habituals un número de treballadors amb 
discapacitat  superior al 2 per cent previst a la normativa d’obligat compliment. 
L’antiguitat i nombre de treballadors fixes amb discapacitat en la seva plantilla i/o com 
a col·laboradors necessaris, en el percentatge que superi l’obligació legal del 2 per cent, 
és de (definir núm i condicions). 
4. Que accepta expressament les condicions especials d’execució del contracte prevista 
en la clàusula 17 del PCAP, especialment la prevista a l’apartat 2 i, per tant, es 
compromet a ocupar, durant la totalitat de la vigència d’aquest contracte, bé 
directament en la seva execució i/o en tasques habituals de l’empresa adjudicatària, a 
UNA persona amb discapacitat física, psíquica i/o amb risc d’exclusió social; així com es 
compromet a que totes les baixes, substitucions i/o noves contractacions que necessiti 
realitzar per a l’execució d’aquest contracte durant la vigència del mateix (incloses les 
prorrogues que puguin formalitzar-se) es realitzaran amb persones amb discapacitat 
física, psíquica i/o amb risc d’exclusió social i/o que estigui inclosa en algun dels 
col·lectius enumerats a l’article 2 de la Llei 44/2007, de 13 de desembre, que regula el 
règim de les empreses d’inserció.  
5. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos 
humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del RD 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials.  
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6. Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
7. En cas d’empresaris estrangers. Que declara expressament la seva submissió a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre competents, per a totes 
les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els pugui correspondre. 
8. Unió temporal d’Empreses. Que es  presenta en compromís d’unió temporal 
d’empreses -UTE (indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de 
cadascun, així com la manifestació de que es pot acreditar la respectiva capacitat, 
solvència i absència de prohibicions per contractar  de cadascun del membres de l’UTE i 
els representants o apoderat únic de la unió que designin, indicarà  la seva 
responsabilitat solidària davant del Museu i el compromís de constituir-se formalment 
en unió temporal d’empreses en cas de resoldre’s l’adjudicació del contracte a favor de 
la seva proposició, tot plegat d’acord amb els articles 69 de la LCSP i 24 del RGLCAP.  
Aquesta manifestació declararà també que no han subscrit cap proposta en altres 
Unions d’empresaris si ho fa individualment, ni es presenten en més d’una unió 
d’empresaris.  
 
Així mateix ES COMPROMET a aportar la documentació oficial justificativa de tots 
aquests extrems i qualsevol altra que li sigui requerida per part del Museu, en 
compliment del previst en els articles 140.1 i 150.2 de la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
LLOC i DATA  
Signatura digital electrònica 
 
ANNEX NÚMERO 2 
 
Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació (contingut dels 
sobres/arxius electrònics A de les proposicions) 
 
"En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en 
representació de l'empresa/entitat ______________, segons poders que figuren en la 
proposició, amb CIF ______________ i domicili a ___________________, 
DIU: 
Que, per al cas de resultar adjudicatari del contracte per a la prestació dels serveis de 
monitoratge de les activitats educatives i culturals del Museu de Badalona, es 
compromet a adscriure-hi els mitjans materials i personals exigits en els plecs de 
prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte que es relacionen a 
continuació i que li resultaran vinculats per a l’ execució del LOT ______________ d’ 
aquest contracte: 
- [Indicar mitjans personals i materials mínims exigits als plecs reguladors d’ aquest 
contracte] 
 [...]  
[...] 
Així mateix, en els mateixos termes vinculants, per a l’execució del contracte durà a 
terme les següents subcontractacions a favor de la següent empresa i/o empreses: 
 
- [... indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del 
subcontractista i acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació] 
- [...indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del 
subcontractista i acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació] 
- [...] 
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LLOC i DATA  
Signatura digital electrònica 
 
ANNEX 3 Model de declaració responsable: 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / 
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon 
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a 
(consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu : 
Gran Empresa 
Mitjana Empresa 
Petita o microempresa 
 
Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 
articles 65 a 97 de la LCSP. 
Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat 
cap variació. 
Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 7.2) 
del PCAP .  
Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i 
tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 
Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en la legislació vigent. 
 
 
   SÍ  NO  NO obligat per normativa   
 
Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 
 
  SÍ  NO  NO obligat per normativa   
 
Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
previstos al PCAP.  
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 SÍ NO 
Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 
Està subjecta a l’IVA. 
 
Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 
la no-subjecció o l’exempció. 
Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
Està subjecta a l’IAE. 
Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a 
la no-subjecció o l’exempció. 
 
Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara: 
SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris) 
 
NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 
Que accepta expressament rebre totes les notificacions, comunicacions i intercanvi 
d’informació necessaris per a la resolució del procediment de contractació de referència, 
inclosos els aclariments i actes d’adjudicació per mitjans electrònic i, a tal efecte, es 
designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  
 

Persona/e
s 
autoritzad
a/es* 

DNI* Correu 
electrònic 
profession
al* 

Mòbil 
professiona
l 

    

    

*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
dita circumstància, per escrit, al Departament d’Administració del Museu de Badalona 
per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones 
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que el Museu pugui facilitar-les al servei e-Notum a 
aquests efectes. 
Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen és (indicar les empreses que el componen).  
Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 6.1) del PCAP. 
Que accepta expressament la condició especial d’execució d’ordre social d’aquest 
contracte prevista en la clàusula 17.10) del PCAP. 
 
LLOC i DATA  
Signatura digital electrònica 
 
ANNEX 4 Model de proposició econòmica (contingut dels sobres/arxius electrònics B de 
les proposicions) 
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"En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en 
representació de l’empresa/entitat ______________, segons poders que figuren en la 
proposició, amb CIF ______________ i domicili a ___________________, 
 
DIU: 
Que, assabentat dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del contracte 
per a la prestació dels serveis de monitoratge de les activitats educatives i culturals del 
Museu de Badalona, manifesta que els accepta en la seva integritat, reuneix els 
requisits per prendre part en aquesta licitació i es compromet, en cas de resultar-ne 
adjudicatari, a la seva execució:  
 
- Oferta preu/hora  _________ euros, IVA exclòs. 
- Una oferta econòmica de _________ euros, IVA exclòs, per a la durada inicial 
establerta per aquest contracte (2 anys entenent-se per aquests els cursos escolars 
2019-2020 i 2020-2021). 
- L’ import de l’ IVA a suportar per l’Administració, al tipus del ____%, és de 
____________. 
– Als efectes de la seva admissió i com a justificació del preu ofert s’adjunta pressupost 
desglossat amb els preus aplicats. 
 
I ES COMPROMET, per al cas de resultar adjudicatari del contracte,a aportar tota la 
documentació acreditativa dels compromisos oferts amb aquest model de proposició 
econòmica. 
 
 [Lloc i data] 
[signatura del licitador/representant i segell de l’empresa]" 
 
(La/es quantitat/s haurà/n d’expressar-se en lletres i xifres. En cas discrepància 
prevaldrà l’import expressat en lletres.)”  
 

El sr. Lladó pregunta si estem en termini i la sra. Abras comenta que l’anterior contracte va 
finalitzar i atès que no hem tingut nomenats els membres del Consell Rector, fins ara no s’ha 
pogut portar l’expedient de la nova licitació per a la seva aprovació. La sra. Abras prossegueix 
dient que s’està mirant la fòrmula jurídica més adient per cobrir aquest temps fins que es 
tingui adjudicat el contracte. 
El Sr. Aguayo pregunta si tenim algun mecanisme per controlar que l’empresa adjudicatària 
deia de pagar als seues treballadors. 
La Secretària comenta que es requereix com a documentació per a participar en la licitació el 
certificat de no deutes amb l’ajuntament, Hisenda i la Seguretat Social. El sr. Casals 
puntualitza que si l’empresa deixa de complir amb el Museu aquest pot rescindir el contracte. 
El Sr. Aguayo pregunta a la Directora si s’ha calculat si seria menys costós que aquest servei el 
donés directament el Museu i la Sra. Abras respon que no s’ha fet un càlcul concret però sí 
atès que a més no es disposa de personal per a realitzar aquestes visites.  
Finalment la Sra. del Amo pregunta quina és la composició concreta de la Mesa. Es mira la 
clàusula relativa a la composició de la Mesa i la Secretària del Consell comenta que quan es 
celebri la Mesa es comunicarà als membres del Consell 
 
El Consell A P R O V A per 7 VOTS A FAVOR (PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC-
AVANCEM-MES, en Comú Podem, Junts per Catalunya) i 3 ABSTENCIONS (PP) l’expedient de 
contractació integrat pel Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives 
particulars que es proposen per regir el contracte de servei de monitoratge de les activitats 
educatives i culturals del Museu. 
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4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ INTEGRAT PEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE ES PROPOSEN PER REGIR EL CONTRACTE DEL LLOGUER I 
MANTENIMENT D’UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL B/N I COLOR PER A LES 
DEPENDÈNCIES DEL MUSEU DE BADALONA (EXP. NÚM. 11/19). 
 
La Direcció explica la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de 
monitoratge de les activitats educatives i culturals del Museu en els següents termes: 
 

“Identificació de l’expedient 
 
Tipus de document: Aprovació de l’expedient de contractació integrat pel plec de 

prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives 
particulars que es proposen per regir el contracte de lloguer i 
manteniment d’una fotocopiadora multifuncional B/N i color 
per a les dependències del Museu de Badalona. 

Procediment: Obert simplificat abreujat. 
Òrgan que resol: El Consell Rector del Museu de Badalona.  
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa. 
Expedient: DES-11/19 
Referència addicional: MUSSG-OA-FEXP2019/000032  

Antecedents 
 
1. Ordre d’impulsió de l’expedient de data 29 de juliol de 2019 emesa pel vicepresident del Museu 
de Badalona. 
 
2. Informe tècnic de motivació emès per la directora del Museu de Badalona en data 12 de juliol 
2019 en què es justifica la contractació del lloguer i manteniment d’una fotocopiadora multifuncional 
B/N i color per a les dependències del Museu de Badalona mitjançant un procediment obert 
simplificat abreujat.  
 
3. A l’esmentat informe s’acompanyen el plec de prescripcions tècniques particulars que es 
proposen per regir l’esmentada contractació de data 15 de juliol de 2019. 
 
4. La despesa derivada d’aquesta contractació, d’acord amb el que consta en la documentació 
facilitada per la direcció del Museu (Informe tècnic i Plec de prescripcions tècniques) anirà amb 
càrrec a les partides O12O4MUS/3331/20300 i O12O4MUS/3331/21500 del pressupost del Museu 
en vigor. 
 
5. El Plec de clàusules administratives particulars ha estat jurídicament informat. 
 
6. L’objecte del contracte de referència el constitueix el servei de lloguer i manteniment d’una 
fotocopiadora multifuncional B/N i color per a les dependències del Museu de Badalona. 
 
7. La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica a l’informe tècnic de motivació atès 
que el Museu no disposa dels mitjans materials i personals adequats ni suficients per a prestar-ho 
amb recursos propis. 
 
8. La durada del contracte serà de 4 anys a comptar des de l’1 de novembre de 2019. Cas que no 
fos possible, a comptar del primer dia natural del mes següent al de la data de la seva formalització. 
De conformitat amb allò previst a l’article 29 de la LCSP, el contracte podrà prorrogar-se de forma 
expressa per un període de màxim un any. 
 
Aquest termini té caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment és causa de resolució de 
conformitat el que disposa l’art. 211. f de la LCSP. 
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9. El valor estimat del contracte és de 12.579,35 euros IVA exclòs, de conformitat amb el que preveu 
l’article 101 de la LCSP. 
 
10. El pressupost màxim de licitació és de és 12.176,82 euros (quantia de 10.063,49 € euros i 
2.113,33 euros d’Impost de Valor Afegit al 21%). 
 
11. El finançament de la despesa que se’n derivi d’aquest contracte per a l’exercici 2019, s’haurà 
d’atendre amb càrrec a les partides pressupostàries O12O4MUS/3331/20300 i 
O12O4MUS/3331/21500 del pressupost del Museu de l’exercici 2019 en vigor. 
 
12. L’expedient així format ha estat fiscalitzat per la Intervenció Municipal en data 21 d’octubre de 
2019. 
 
Fonaments jurídics 
 

1. A la vista del seu objecte, i segons es justifica a l’informe tècnic, aquest contracte es tipifica 
com a contracte administratiu de serveis i es tramita seguint els procediments i tràmits 
assenyalats a la LCSP per als contractes de serveis d’acord amb els articles 17 i 25 de la LCSP. 

 
En relació a la resolució i efectes del contracte, seran les establertes a l’article 211 i 313 de la 
LCSP i les previstes al plec de clàusules administratives particulars.  

 

2. D’acord amb les previsions dels articles 28 i 116 de la LCSP s’ha justificat entre d’altres 
aspectes l’elecció del procediment de contractació, la necessitat i idoneïtat d’aquesta 
contractació.   

 

3. Constitueixen la llei del contracte, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
clàusules administratives generals de l’Ajuntament publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB núm.36 Annex I de data 11.02.2003) aplicable als contractes d’aquest 
tipus, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública. També 
regirà el contracte el plec de prescripcions tècniques particulars regulador del servei de què n’és 
l’objecte en tot allò que no s’oposi o contradigui les previsions d’aquest plec de clàusules 
administratives, que, en qualsevol cas seran de prevalent aplicació respecte d’aquelles 
prescripcions tècniques en cas de discrepància o discordança. 

 

4. A l’expedient s’acompanya el Plec de clàusules administratives particulars que es proposa per 
regir aquest contracte. El seu contingut s’ajusta a les necessitats de gestió i a les exigències de 
procediment, en particular, al previst a l’article 122 de la LCSP i 67 del Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com al plec de clàusules 
administratives generals vigents, en tot allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de 
contractació pública i a la nova normativa comunitària en matèria de contractació. 

 

5. D’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera, punt vuitè de la LCSP, que conté 
normes específiques de contractació per les entitats locals, l’aprovació el Plec de clàusules 
administratives particulars ha estat precedida de la fiscalització de l’Interventor Municipal 
emesos en data 28/12/2018. 

 

6. L’òrgan competent per resoldre aquesta contractació i aprovar els plecs de clàusules 
administratives particulars, l’expedient de contractació, la despesa, l’adjudicació i la formalització del 
contracte és el Consell Rector del Museu de Badalona de conformitat amb els seus estatuts (BOP 
núm. 281 de 23/11/1991) i les Bases d’Execució del Pressupost.  

 
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre 
(ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal el President del Museu de 
Badalona, a proposta de la Directora, proposi al Consell Rector del Museu de Badalona, l’adopció 
dels següent ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació indexat amb els números DES-11/19, MUSSG-OA-
FEXP2019/000032, per procedir a la contractació del lloguer i manteniment d’una fotocopiadora 
multifuncional B/N i color per a les dependències del Museu de Badalona mitjançant procediment obert 
ordinari amb un valor estimat de 12.579,35 euros i pressupost màxim de licitació de 12.176,82 (IVA al 
21% inclòs) i una durada de 4 anys a comptar des del primer dia natural del mes següent a la data de 
formalització del contracte. 
 
SEGON.- Aprovar la licitació del contracte del lloguer i manteniment d’una fotocopiadora multifuncional 
B/N i color per a les dependències del Museu de Badalona i procedir a l’obertura del procediment obert 
simplificat abreujat de conformitat amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes 
del sector públic. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació per a l’any 2019, per un import total 
estimat de 507,38 euros (IVA Inclòs) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
O12O4MUS/3331/20300 i O12O4MUS/3331/21500 del pressupost del Museu de Badalona per a 
l’exercici 2019 en vigor.  
 
QUART.- Condicionar la despesa per als exercicis següents a l’existència de crèdit adequat i suficient 
als pressupostos del Museu.  
 
CINQUÈ.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 
hauran de regir aquesta contractació i que es transcriuen a continuació: 
 

“PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I CONDICIONS BÀSIQUES 
QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE LLOGUER I MANTENIMENT D’UNA 
COPIADORA MULTIFUNCIONAL B/N I COLOR PER A LES DEPENDÈNCIES DEL 
MUSEU DE BADALONA. 
 
 

ÍNDEX DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

CAPÍTOL 1 -CONDICIONS GENERALS .................................................................. 2 

Article 1.1 - Objecte del contracte ......................................................................... 2 

Article 1.2 - Descripció dels treballs ...................................................................... 2 

Article 1.3 - Condicions del contracte .................................................................... 2 

Article 1.4 - Objectiu del servei de manteniment ................................................... 2 

Article 1.5 - Requeriments obligatoris ................................................................... 2 

CAPÍTOL 2 -DESCRIPCIÓ DEL SERVEI ................................................................. 3 

Article 2.1 - Requisits de l’equip ............................................................................ 3 

Article 2.2 - Característiques tècniques ................................................................ 3 

Article 2.3 - Requisits del programari/configuració inicial...................................... 4 

Article 2.4 - Requisits del subministrament ........................................................... 4 

Article 2.5 - Temps de resposta ............................................................................ 5 

Article 2.6 - Penalitzacions per demora en l’execució del contracte ..................... 5 

Article 2.7 - Situació actual .................................................................................... 6 

CAPÍTOL 3 -VIGÈNCIA DEL CONTRACTE ............................................................. 6 

Article 3.1 - Durada del contracte .......................................................................... 6 

Article 3.2 - Pròrroga i finalització del contracte .................................................... 6 

CAPÍTOL 4 -CONDICIONS ECONÒMIQUES .......................................................... 6 
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Article 4.1 - Pressupost de licitació ....................................................................... 6 

Article 4.2 - Revisió dels preus .............................................................................. 8 

Article 4.3 - Pagament dels serveis ....................................................................... 8 

CAPÍTOL 5 -ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA ....................................... 8 

Article 5.1 - Organigrama de funcionament i mitjans ............................................ 8 

Article 5.2 - Equipament mínim exigit .................................................................... 8 

Article 5.3 - Seguretat i Salut. Prevenció de riscos laborals ................................. 9 

CAPÍTOL 6 -CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES .............................. 10 

Article 6.1 - Criteris de valoració ......................................................................... 10 
 

CONDICIONS GENERALS 
 

Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte regulat per aquest plec de condicions tècniques és definir la 
prestació del lloguer, i el manteniment d’una copiadora multifuncional B/N i color per a 
les dependències del Museu de Badalona. 
 

Descripció dels treballs 
 
Els treballs a realitzar per la prestació del lloguer, i el manteniment d’una copiadora 
multifuncional B/N i color per a les dependències del Museu de Badalona son els 
indicats a continuació: 
 

- Lloguer d’una impressora multifunció que s’ubicarà a la cinquena planta del 
Museu de Badalona. 

- Proporcionar i gestionar la reposició de consumibles. 
- Proporcionar un servei de manteniment de l’aparell. 
- Reduir i controlar el cost i pressupost de la impressió i còpia. 
- Presentació d’un servei de manteniment integral basat en un lloguer mensual i 

en un preu fix per pàgina en B/N i per pàgina en color. 
 
El contractista disposarà d’un número de telèfon d’atenció d’avaries. 
 
Resten inclosos en la contractació tots els treballs complementaris per a la realització del 
servei i tots aquells necessaris per a la correcta execució del contracte. 
 

Condicions del contracte 
 
El lloguer constarà de dues parts: una part fixa corresponent a l’equipament ofert amb 
modalitat de lloguer i una variable en funció del nombre de còpies realitzades. Aquests 
imports inclouran tots els costos que s’originin pel funcionament correcte de la màquina al 
lloc d’ús, exceptuant el paper i el consum elèctric.  
 

Objectiu del servei de manteniment 
 
La prestació del servei de manteniment té com a principal finalitat: 

 Garantir el correcte funcionament de l’aparell esmentat, amb un manteniment 
eficient, de qualitat, amb aplicació dels requisits normatius i de control, i seguint les 
recomanacions dels fabricants, mitjançant les operacions oportunes per assegurar 
el nivell tècnic de les instal·lacions. 
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 Prevenir possibles avaries, comunicar la necessitat de fer reparacions i 
intervencions programades i no programades. 

 Assegurar la disponibilitat i assistència permanent i eficaç per part de l’empresa 
mantenidora. 

 
Requeriments obligatoris 

 
Els equips a subministrar seran obligatòriament de nova adquisició, sense ús i sense 
components reconstruïts. L’adjudicatari haurà d’assegurar que no hi ha risc d’obsolescència 
tecnològica durant el període de vigència del contracte. Per garantir la qualitat del contracte, 
no s’acceptarà cap equip o element ja declarat EOL (End of life) o descatalogat. Els equips 
han de tenir una data d’introducció al mercat màxima de 2 anys. 
 
Retirar i desinstal·lar els equips substituïts i/o reassignats. Si són reubicats, aquests equips 
seran recollits i traslladats per l’empresa adjudicatària a una altra ubicació determinada pel 
Museu. 
 
L’alimentador de mòdul d’escaneig per a grups de fulls i els escanejos estaran inclosos en el 
preu de la màquina, i disposarà d’alimentador automàtic a doble cara. 
 
Característiques que ha de complir l’equip proposat: 

 Complir les certificacions mediambientals ENERGY STAR i BLUE ANGEL. 
 Disposar dels certificats mediambientals actuals.  

 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

 
Requisits de l’equip 

 
Equip multifuncional color A3 
 

 Condicions imposades pels Serveis tècnics municipals, Ordenances Municipals i 
Decrets de la Generalitat de Catalunya. 

 Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 Normes UNE i EN aplicables. 
 Normes tecnològiques de l’edificació. 
 Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la 

vigència del contracte. 
 
Si durant la vigència d’aquest contracte aparegués nova legislació o fos modificada l’existent 
de forma que es veiessin afectades les tasques de manteniment, es farà la corresponent 
actualització del contracte per recollir totes aquestes modificacions.  
 

Característiques tècniques 
 
Equip multifuncional color A3 
 
Descripció general: 
 

 Equip d’impressió multifuncional (impressora, fotocopiadora, escàner) color per a 
documents fins a A3. 

 Capacitat per a impressió de sobres i cartolines de 300 g/m2. 
 Disc dur de mínim 250Gb amb funció d’encriptat. 
 Connexió de xarxa Gigabit Ethernet. 
 Alimentador d’originals amb escaneig a doble cara. 
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 Compatibilitat amb sistemes operatius Windows 7, 10 2012 R2 i superiors i 
GNU/Linux i MAC. 

 Interfície de l’usuari: pantalla tàctil color. 
 Enviament del document digitalitzat a la bústia de correu de l’usuari. 
 Capacitat d’entrada de 4 safates amb un mínim de 2.000 fulls en total. 
 Capacitat d’ampliar funcionalitat mitjançant mòduls (grapadora, perforadora, 

finalitzadora...). 
 
Copiadora: 
 

 Còpia múltiple fins a 999 còpies. 
 Resolució: 600 dpi. 
 Capacitat de fer zoom. 

 
Impressora: 
 

 Temps d’escalfament: 34” o inferior. 
 Temps màxim primera impressió color: 8,2” o inferior. 
 Temps màxim primera impressió B/N: 5,9” o inferior. 
 Velocitat d’impressió contínua 25 ppm a color i b/n. 
 Llenguatge: PCL5c, PCL6, PostScript nivell 3 autèntic. 
 Resolució d’impressió 1200x1200 ppp. 
 Impressió a doble cara automàtica (Duplex). 

 
Escàner: 
 

 SPDF (alimentador automàtic de documents a doble cara) mínim 150 fulls. 
 80 ipm simple, 160 ipm dúplex (300 ppp). 
 Capacitat d’escaneig, A3, A4 i A5. 
 Mòdul TWAIN. 
 E-mail, SMB, FTP, URL, PDF/A i OCR opcional. 
 Formats TIFF, JPEG, PDF, PDF Compacte, PDF A/1-b, XPS (Compacte, funció de 

recerca), Office Open XML (PowerPoint, Word). 
 
 

Requisits del programari/configuració inicial 
 
El programari subministrat amb la solució d’impressió haurà de complir amb els següents 
requeriments mínims: 

 L’arquitectura proposada ha de comptar amb un programari que permeti controlar 
l’ús de la impressora. 

 La lectura de comptadors i de nivell de consumibles i avaries es farà de manera 
remota i automàtica sense la intervenció del personal del Museu de Badalona. 

 El subministrament de consumibles es farà de manera automàtica atenent a les 
necessitats dels equips, en funció de les alertes generades a través del programari 
de monitorització remota. 

 L’equip ha de poder connectar-se a la base de dades “Active Directory” o “LDAP” 
per poder validar els usuaris de manera centralitzada. 

 L’equip ha de tenir la funcionalitat de restar bloquejat i requerir de la identificació, 
mitjançant un codi per cada usuari, amb la finalitat de poder accedir a les seves 
funcionalitats, que podran ser limitades en funció del tipus d’usuari. 
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 Possibilitat de l’eliminació dels treballs d’impressió si no han estat impresos en un 
temps prèviament establert. 

 L’equip haurà d’estar configurat per defecte amb impressió A4, B/N dúplex. 
 

Requisits del subministrament 
 
El servei d’impressió haurà de complir amb les següents característiques: 
 

 La lectura de comptadors i de nivell de consumibles i avaries es farà de manera 
remota i sense la intervenció del personal del Museu de Badalona. 

 El subministrament de consumibles es realitzarà de manera automàtica atenent a 
les necessitats dels equips en funció de les alertes generades mitjançant el 
programari de monitorització remota. 

 El subministrament de consumibles es realitzarà en la ubicació de l’equip. 
 El manteniment serà proactiu i preventiu (el tècnic i peça a substituir vindran abans 

de parar la màquina). 
 El Museu disposarà d’un petit estoc de consumibles «d’emergència» per poder fer-

ne ús d’aquest en cas que hi hagi cap problema de subministrament o retard. 
 Els aparells i tots els consumibles fungibles (tòner, fusos, mòduls) necessaris per al 

funcionament i manteniment dels equips es consideraran inclosos en el preu de 
l’oferta. L’empresa adjudicatària haurà de garantir l’assistència total perquè el servei 
de manteniment es presti sempre en les millors condicions, inclòs el manteniment i 
les reparacions necessàries per garantir sempre el màxim nivell de qualitat i 
prestació del servei.  

 En cas d’avaria greu, l’empresa haurà de substituir la impressora per una de la 
mateixa categoria o superior. 

 
Temps de resposta 

 
El Museu ha de comunicar a l’adjudicatari, a partir del mateix moment en què en constati la 
seva existència, les avaries no detectables de manera remota o el mal funcionament del 
maquinari arrendat. Aquesta comunicació es podrà fer per mitjà d’un telèfon únic de 
contacte, una adreça de correu electrònic o un formulari accessible amb el navegador web, 
facilitats per l’adjudicatari.  
 
L’adjudicatari ha de garantir un horari de recepció de la comunicació de les avaries que 
haurà de ser, com a mínim, el següent: de dilluns a dissabte tot l’any de 8:00 a 18:00 hores.  
 
El temps de resposta, definit com el període màxim de temps entre la notificació de l’avaria i 
la resposta d’un tècnic especialitzat, haurà de ser de 24 hores laborables. Aquest temps 
s’ha de comptar a partir del moment en què l’adjudicatari rebi la comunicació de l’avaria. Si 
la comunicació es rep fora de l’horari de servei contractat, el temps de resposta comença a 
comptar a partir del començament de l’horari de servei del dia hàbil següent. 
 
Se sol·licita un sistema per poder veure les incidències obertes pels usuaris, així com per 
poder-ne extreure informació.  
 

Penalitzacions per demora en l’execució del contracte 
 
La demora en la resposta a avaries per segona i successives vegades en un any (demora 
que no requerirà de prèvia intimació per part d’aquest organisme) donarà lloc a la imposició 
de les penalitats previstes a l’article 212.4 de la LCSP. 
 
L’incompliment del termini de resolució de la incidència en quatre ocasions durant un any 
podrà donar lloc a la resolució del contracte. 
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S’entendrà que existeix demora en l’execució quan no se solucioni una avaria dins del 
termini o quan no estigui completa.  
 
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable de l’execució del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, hagin d’abonar-se al contractista.   
 

Situació actual 
 
Volum d’impressió 
Les dades presentades en aquest apartat son a títol enunciatiu, i ofereixen una mostra 
sobre el nombre d’impressions aproximades anualment. 
 
En cap cas el Museu de Badalona es compromet a realitzar aquest nombre de còpies 
anualment ni a la finalització del contracte. 
 
El volum aproximat d’impressions anuals és de:  

- 38.496 pàgines en blanc i negre (B/N). 
- 19.440 pàgines en color. 

 
 

VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 

Durada del contracte 
 
Les prestacions del contracte seran de quatre anys prorrogables per un any més a comptar 
des de l’endemà de la data de signatura del contracte en qüestió. 
 

Pròrroga i finalització del contracte 
 
El contracte es podrà prorrogar per un període màxim d’un any i la pròrroga serà obligatòria 
per al contractista. Aquesta pròrroga s’haurà de comunicar al contractista amb una antelació 
mínima de 2 mesos.  
 
 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

Pressupost de licitació 
 
El valor estimat de contracte és el següent (21% d’IVA no inclòs): 
 

  Arrendament Manteniment TOTAL 

1er any 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 

2on any 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 

3er any 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 

4t any 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 

Pròrroga 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 

TOTAL     12.579,35 € 
 
Costos directes: 10.063,48 € 
Costos indirectes: 2.515,87 € 
 
El pressupost de licitació per quatre anys de lloguer és el següent: 
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 Quota Mensual 

Arrendament 
Quota Anual 
Arrendament 

IVA 21% TOTAL anual 

1er any 90,00 € 1.080,00 € 226,80 € 1.306,80 

2on any 90,00 € 1.080,00 € 226,80 € 1.306,80 

3er any 90,00 € 1.080,00 € 226,80 € 1.306,80 

4t any 90,00 € 1.080,00 € 226,80 € 1.306,80 

TOTAL  4.320,00 € 907,20 € 5.227.20 

 
Costos directes: 4.181,76 € 
Costos indirectes: 1.045,44 € 
 
El pressupost és el resultat de l’aplicació d’un preu lineal mensual. Aquest preu es 
determina per l’experiència dels darrers anys i el sondeig previ de mercat per a aquest 
tipus de servei, considerant la tipologia de les diferents instal·lacions, (nombre de plantes, 
antiguitat, tipus de motor, qualitat del material etc. 
Es determina com a preu mensual mitjà pel lloguer 90,00 euros + 21% d’IVA per cada 
mes. 
 
El pressupost de licitació per quatre anys de manteniment és el següent:  
 
Tipus de còpia Cost Copia Còpies 1 any Cost sense IVA IVA 21 % Cost estimat 
Còpies B/N 0,007 € 38.496 269,47 € 56,59 € 326,06 € 
Còpies color 0,060 € 19.440 1.166,40 € 244,94 € 1.411,34 € 
TOTAL     1.737,41 € 
 
 
Tipus de còpia Cost Copia Còpies 4 anys Cost sense IVA IVA 21 % Cost estimat 

Còpies B/N 0,007 € 153.984 1.077,89 € 226,36 € 1.304,24 € 

Còpies color 0,060 € 77.760 4.665,60 € 979,78 € 5.645,38 € 

TOTAL   5.743,49 € 1.206,13 € 6.949,62 € 

 
Es determina com a preu mensual mitjà pel manteniment 119.66 euros + 21% d’IVA per 
cada mes, d’acord amb el detall anterior. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
s’admet cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos als 
plecs. 
 
No obstant això, es fa constar expressament en aquests plecs que el preu de les còpies 
correspon a una estimació i, per tant, l’import es determinarà en funció del servei realment 
executat, d’acord amb les preus unitaris oferts pels licitadors.  
 
En aquest preu unitari per còpia es considera inclosa qualsevol despesa que es pugui 
produir en el maquinari durant tota la vigència del contracte com poden ser, entre d’altres, 
reparacions, substitucions de peces, tòner, desplaçament, etc. El preu haurà de ser el 
mateix durant tota la durada del contracte. 
 
L’escaneig de documents en general i correus electrònics no tindrà cap cost afegit, ni es 
computarà com a còpies realitzades. 
 



 

60 
 

El preu total definitiu serà aquell que resulti del pressupost proposat a la baixa per part del 
licitador que resulti adjudicatari, d’acord amb la seva proposta econòmica.  
 

Revisió dels preus 
 
En aquest contracte no procedeix la revisió de preus. 
 

Pagament dels serveis 
 
La facturació del contracte es farà de forma parcial o fraccionada, amb periodicitat mensual i 
reunirà els requisits reglamentaris.  
 
La facturació haurà de ser conformada o validada pel responsable del contracte o pel servei 
tècnic responsable del seguiment i control del contracte. 
 
Pel que fa a la despesa que es derivi d’aquest contracte per a l’any 2019, la qual s’estima en 
un import de 217,80€ (IVA inclòs) pel lloguer i 289,58€ euros (IVA inclòs) pel 
manteniment, havent-se previst la seva entrada en vigor el dia 1 de novembre de 2019, 
anirà amb càrrec a les partides O12O4MUS/3331/20300 (arrendaments maquinària, 
instal·lacions i utillatge) i O12O4MUS/3331/21500 (mobiliari) del pressupost del Museu en 
vigor, les quals disposen de saldo suficient.  
 
 

ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA 
 

Organigrama de funcionament i mitjans 
 
El licitador presentarà una memòria explicativa de l’organigrama de funcionament del servei, 
especificant, com a mínim: 
 

- Processos de treball. 
- Locals disponibles. 
- Mitjans de treball. 
- Personal: nombre de persones disponibles per al servei i horari que faran. 
- Solvència econòmica i classificació de l’empresa (si en disposa). 
- Sistemes de qualitat aplicats a l’empresa. 

 
Aquest organigrama donarà l’abast de tots els serveis indicats en aquest plec. Per a cada 
servei es proposarà l’horari, els mitjans, el personal i la manera com s’ha d’executar. 
 
Caldrà informar al Museu en relació a les empreses subcontractades pel contractista, 
indicant quines tasques s’han subcontractat i a quina empresa. Els requeriments de 
l’empresa subcontractada hauran de ser com a mínim els que es descriuen en el present 
plec per al contractista. 
 

Equipament mínim exigit 
 
Els licitadors hauran a tenir disponibles per al servei els següents recursos humans i 
materials mínims: 
 

 Personal:  
 
El contractista disposarà del personal necessari i degudament capacitat per realitzar les 
tasques específiques del contracte.  
 
L’empresa haurà d’especificar a l’oferta els equips humans que preveu destinar a la 
prestació del servei, que permetin garantir la realització de les comprovacions i els treballs 
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exigits en aquest plec. Els mitjans humans relacionats a l’oferta i que siguin acceptats pel 
Museu seran els que es trobaran sempre i com a mínim a disposició del servei. 
 
Així mateix, complirà amb els seus treballadors en tot el referent a la legislació i els convenis 
laborals vigents que els siguin d’aplicació. 
 
El personal actuarà i disposarà dels mitjans de protecció per complir la normativa vigent de 
seguretat i salut en el treball. 
 
Les ofertes inclouran: 
 

- Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte, destinat al contracte 
de manteniment de les instal·lacions incloses en el plec, amb la indicació de la seva 
titulació, formació i experiència. 

- Temps de dedicació al compliment del contracte de les persones incloses a 
l’organigrama. 

 
El contractista nomenarà un responsable tècnic que serà l’interlocutor amb el Museu, amb 
l’objecte d’assistir a les reunions i supervisar la bona marxa del servei. 
 

 Mitjans: 
 
Els vehicles que es puguin emprar per dur a terme les tasques requerides en aquest plec 
hauran de disposar de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) al dia. 
 
L’empresa disposarà de local de magatzem per guardar-hi els materials necessaris per al 
servei en la quantitat suficient que garanteixi l’execució dels treballs de manteniment, 
reparació de les avaries, etc., en els terminis previstos en el plec. 
 
 

Seguretat i Salut. Prevenció de riscos laborals 
 
L’empresa adjudicatària queda obligada a complir els preceptes de la Llei 31/1995 de 
prevenció de riscos laborals i aquelles altres disposicions normatives o reglamentàries que, 
en aquesta matèria, siguin d’aplicació. 
 
A fi de garantir el deure de coordinació preventiva que imposa el Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, el Museu 
de Badalona lliurarà a l’empresa adjudicatària, les normes de prevenció de riscos laborals 
generals del centre i les instruccions d’actuació en cas d’emergència, i l’empresa 
adjudicatària les posarà en coneixement dels seus treballadors que facin les tasques a les 
diferents instal·lacions, i haurà de vetllar pel seu compliment. 
 
En qualsevol cas, l’empresa licitadora haurà de lliurar, amb caràcter obligatori, els 
documents o informació següents: 
 

- Còpia de la pòlissa de Responsabilitat Civil de l’empresa, amb justificació de la seva 
vigència. 

- Concert amb la mútua d’accidents, amb justificació de la seva vigència. 
- Modalitat preventiva de què disposa i referència de la mateixa. 
- Justificació del fet que el personal treballador disposa de la formació necessària per a 

la realització dels treballs que són objecte de contractació. 
- Justificació del fet que l’empresa disposa de l’avaluació de riscos i, en el seu cas, de 

procediments i protocols per a aquests tipus de treball. 
- Justificació que té concertada la “vigilància de la salut”. 
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L’empresa, en funció de cada àmbit concret de treball, establirà les mesures i procediments 
específics que resultin necessaris en cada cas, de manera que els treballs corresponents es 
facin en condicions de seguretat i salut, adoptant els mitjans de prevenció corresponents i 
informant el personal treballador. 
 
L’empresa farà el subministrament dels equips de protecció individual que fossin necessaris 
per a la realització dels treballs en condicions de seguretat i salut. 
 
L’empresa aportarà els equips de protecció col·lectiva i els mitjans auxiliars que resultin 
necessaris per a la realització dels treballs en condicions de seguretat i salut, mentre no hi 
hagi pacte exprés en altre sentit.  
 
El Museu disposarà els mitjans que li pertoquin, a sol·licitud de l’empresa, per facilitar la 
implantació de les mesures de prevenció que resultin necessàries. 
 
Els treballs que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos 
especials, estiguin afectats de reglamentació específica, siguin extraordinaris, en alçada, en 
espais confinats o que puguin suposar un risc addicional, seran objecte d’anàlisi i avaluació 
prèvia, de manera que es puguin adoptar les mesures de prevenció que corresponguin per 
ser realitzats en condicions de seguretat i salut. Caldrà la presència del “recurs preventiu” 
quan sigui reglamentàriament exigible. 
 
L’empresa tindrà a disposició del Museu els documents acreditatius del compliment de les 
seves obligacions socials i en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
A efectes de coordinació, es considera preferent la designació d’alguna persona 
encarregada de la coordinació d’activitats preventives, sense perjudici d’altres mitjans de 
coordinació establerts al RD 171/2004 que es determinin. 
 
L’empresa contractista tindrà en compte aquestes disposicions legals mínimes, així com 
totes aquelles altres que es considerin d’aplicació per possibles modificacions o aquelles 
que es vagin aprovant durant tota la vigència del contracte. 
 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 

Criteris de valoració 
 
La valoració màxima serà de 100 punts, repartits de la següent manera: 
 
Criteris d’adjudicació sotmesos a fórmula matemàtica: 
 
a) Oferta econòmica en relació a la prestació (subministrament) d’arrendament, fins a 40 
punts.  
 
L’ oferta realitzada pel licitador a què s’ha fet referència, amb una ponderació màxima de 40 
punts, es valorarà amb aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació obtinguda = ((1) – (3)) x (4) 

                   (1) – (2) 
A on: 
1. Pressupost màxim de licitació establert per a aquest contracte 
2. Preu més econòmic ofert. 
3. Preu de l’oferta que es valora. 
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (40). 
 
 
b) Oferta econòmica en relació al preu unitari per còpia b/n, fins a 25 punts. 
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L’ oferta realitzada pel licitador a què s’ha fet referència, amb una ponderació màxima de 25 
punts, es valorarà amb aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació obtinguda = ((1) – (3)) x (4) 

                   (1) – (2) 
A on: 
1. Pressupost màxim de licitació establert per a aquest contracte 
2. Preu més econòmic ofert. 
3. Preu de l’oferta que es valora. 
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (25). 
 
c) Oferta econòmica en relació al preu unitari per còpia en color, fins a 20 punts. 
 
L’ oferta realitzada pel licitador a què s’ha fet referència, amb una ponderació màxima de 15 
punts, es valorarà amb aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació obtinguda = ((1) – (3)) x (4) 

                 (1) – (2) 
A on: 
1. Pressupost màxim de licitació establert per a aquest contracte 
2. Preu més econòmic ofert. 
3. Preu de l’oferta que es valora. 
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (15). 
 
d) Millora en el temps màxim de resposta per avaries, fins a 15 punts. 
 
L’ oferta realitzada pel licitador a què s’ha fet referència, amb una ponderació màxima de 10 
punts, es valorarà amb aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació obtinguda =10-   ((1) – (2)) 

                      (3)/(4) 
A on: 
1. Proposta a valorar. 
2. Proposta més econòmica. 
3. Temps màxim de resposta. 
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (10). 
 
 
Justificació del llindar de temeritat. S’apreciarà que una oferta te valors anormals o 
desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa respecte al pressupost de licitació sigui 
superior a la mitjana de les baixes en 5 punts percentuals.” 

 

“PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE DE SERVEI DE LLOGUER I MANTENIMENT D’UNA COPIADORA 
MULTIFUNCIONAL B/N I COLOR PER A LES DEPENDÈNCIES DEL MUSEU DE 
BADALONA 

I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE 

Clàusula 1.- Objecte del contracte i necessitats a satisfer 

Clàusula 2.- Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic 

Clàusula 3.-Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació, sistema de 
determinació del preu i finançament 

Clàusula 4.- Durada del contracte i possibilitat de pròrroga 

Clàusula 5.- Responsable del contracte i unitat de seguiment 
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II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

Clàusula 6.- Procediment i tramitació de l’expedient 

6.1. Procediment d’adjudicació 

6.2. Criteris de valoració de les ofertes 

6.3. Variants o alternatives 

6.4. Tramitació de l’expedient 

Clàusula 7.- Requisits d’aptitud dels licitadors 

7.1. Capacitat 

7.2. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional 

Clàusula 8.- Garanties de la contractació 

Clàusula 9.- Requisits de les proposicions 

9.1. Termini de presentació 

9.2. Formalitats i documentació 

9.3. Conseqüències de la presentació i de la retirada indeguda de la proposició. 

Clàusula 10.- Mesa de Contractació 

Clàusula 11.- Adjudicació del contracte 

Clàusula 12.- Notificació i publicació 

Clàusula 13.- Règim d’impugnació 

Clàusula 14.- Perfecció i formalització del contracte 

Clàusula 15.- Despeses de publicitat 

III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Clàusula 16.- Inici de l’execució del contracte i lloc de realització 

Clàusula 17.- Drets i obligacions de les parts de caràcter general per a la prestació dels 
serveis objecte d’ aquest contracte. Condició Especial d'execució del contracte de caràcter 
mediambiental. 

Clàusula 18.- Obligacions d’ordre laboral, social i de prevenció de riscos 

Clàusula 19.- Obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal i 
confidencialitat de les dades del servei 

Clàusula 20.- Obligacions de caire lingüístic 

Clàusula 21.- Assegurances 

Clàusula 22.- Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

Clàusula 23.- Despeses a càrrec del contractista 

Clàusula 24.- Abonament del preu i requisits de facturació 

Clàusula 25.- Revisió de preus 

Clàusula 26.- Penalitzacions 

Clàusula 27.- Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte 

Clàusula 28.- Modificació del contracte 

Clàusula 29.- Cessió i subcontractació 

Clàusula 30.- Extinció del contracte i període de garantia 
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Clàusula 31.- Resolució del contracte i efectes 

Clàusula 32.- Interpretació del contracte i jurisdicció competent 

Clàusula 33. -Domicili a efectes de notificacions 

IV. ANNEXOS 

ANNEX 1. Model de proposició econòmica 

ANNEX 2. Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació 

ANNEX 3. Model de declaració responsable de personalitat, capacitat i solvència 

ANNEX 4. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE DE LLOGUER I MANTENIMENT D’UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 
B/N I COLOR PER A LES DEPENDÈNCIES DEL MUSEU DE BADALONA, A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT I 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: Obert SIMPLIFICAT ABREUJAT (article 159.6 LCSP) 
TRAMITACIÓ: Ordinària 
 
PERFIL DE CONTRACTANT DES DEL WEB INSTITUCIONAL DEL MUSEU DE 
BADALONA  
http://museudebadalona.cat 

PERFIL DE CONTRACTANT DES DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=MUSEU+DE+BADALONA&idCap=32832968&ambit=& 
 
CPV:  30120000-6 Fotocopiadores, màquines offset i impressores. 
 50313200-4 Serveis de manteniment de fotocopiadores.  
CCAE: 7733 Lloguer de maquinària i equips d’oficina, inclosos els ordinadors. 
 3312 Reparació de maquinària. 
 
1. Necessitats administratives a satisfer: Cal licitar el contracte del subministrament, 
mitjançant lloguer, i manteniment d’una copiadora multifuncional B/N i color, atès que el 
Museu no disposa de mitjans humans ni materials propis suficients per portar a terme les 
actuacions que se’n deriven.   
 
2. Naturalesa jurídica del contracte: Contracte administratiu de serveis.  
 
3.- Aspectes econòmics: 
 
3.1- Valor estimat: 12.579,35 € (IVA exclòs al tipus 21%). Comprèn el valor base d’aquest 
contracte atenent al valor del lloguer de l’equip (previst en 4.320,00 €), el del servei de 
manteniment durant la seva vigència (previsió de 5.743,49 €/any) prevista inicialment en 
quatre anys i l’import estimat de les possibles pròrrogues pel termini màxim d’un any més 
(2.515,87 €). 
 
3.2- Pressupost màxim de licitació: 12.176,82 euros (IVA inclòs al tipus del 21%) pel 
lloguer de l’equip, a raó de 10.063,49 euros el valor base del contracte i 2.113,33 euros en 
concepte d’IVA al tipus del 21%.  
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3.3- Finançament del contracte:  
La despesa màxima estimada per a l’exercici 2019 és de 217,80 euros (IVA inclòs) pel 
lloguer de l’equip, i 289,58 euros (IVA inclòs) pel servei de manteniment. 
El finançament de la despesa que se’n pugui derivar de la seva execució, per als futurs 
exercicis econòmics restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos del Museu de Badalona corresponents a aquelles 
futures anualitats per atendre el seu pagament.  
 
4.- Durada del contracte: 4 anys a comptar des de l’1 de novembre de 2019, cas que no 
fos possible a formalització del contracte que es derivi d’aquest procediment abans de la 
data indicada, a comptar del primer dia natural del mes següent a la data de formalització 
del contracte, més una pròrroga d’un any. 

5.- Responsable del contracte: La direcció del Museu de Badalona. 

6.-  Procediment:  

      6.1 Tipus de procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat 
      6.2 Nombre de sobres: Únic sobre (art. 159.6 c) LCSP)  
      6.3 Publicitat: Perfil de contractant 
 
7.-  Criteris de valoració de les ofertes: Veure la clàusula 6.2 d’ aquest plec. 

8.-  Variants o alternatives: No  
 
9.-  Classificació del contractista: No s’exigeix 

10.- Garanties exigibles: No s’exigeix (art. 159.6 f) LCSP) 

11.- Despeses de publicitat: No procedeix 

12.- Drets i obligacions de les parts: Veure clàusules 17 a 20, ambdues incloses 

13.- Subrogació del personal: No 

14.- Assegurances: S’exigeix la subscripció i el manteniment durant la vigència d’aquest 
contracte d’una pòlissa d’assegurança civil als efectes de cobrir possibles responsabilitats 
que se’n puguin derivar de la realització dels serveis objecte d’aquest contracte. Veure més 
detalls a la clàusula 21. 

15.- Abonament del preu i requisits de facturació: Veure la clàusula  24 

16.- Revisió de preus: No procedeix 

17.- Penalitzacions al marge de les establertes al plec general: Veure la clàusula 26 

18.- Cessió i subcontractació: Cessió potestativa, prèvia autorització expressa i per escrit 
del Museu. 

19.- Causes de resolució del contracte: Veure la clàusula 31 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL 
CONTRACTE DE LLOGUER I MANTENIMENT D’UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 
B/N I COLOR PER A LES DEPENDÈNCIES DEL MUSEU DE BADALONA, A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT I 
TRAMITACIÓ ORDINARIA. 

I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 1.- Objecte del contracte i necessitats a satisfer 

L’objecte del contracte d’acord amb el preveuen els plecs de prescripcions tècniques 
reguladores d’aquest contracte el constitueix la prestació del lloguer i manteniment d’una 
copiadora multifuncional B/N i color per a les dependències del Museu de Badalona, 
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que té com a finalitat oferir durant un termini de quatre anys amb possibilitat de pròrroga 
d’un any més, el lloguer d’una fotocopiadora i el seu manteniment i subministrament de 
consumibles.  

Les necessitats a satisfer són: 
 Subministrament d’una impressora multifunció a la cinquena planta del Museu de 

Badalona. 
 Proporcionar i gestionar la reposició de consumibles. 
 Proporcionar un servei de manteniment de l’aparell. 
 Reduir i controlar el cost i pressupost de la impressió i còpia. 
 Presentació d’un servei de manteniment integral basat en un lloguer mensual i en un 

preu fix per pàgina en B/N i per pàgina en color. 

Les activitats es porten a terme a les instal·lacions de l’edifici del Museu Badalona següents, 
ubicat a la Pl. Assemblea de Catalunya, 1, 08911 Badalona. 

Tots els serveis descrits anteriorment són essencials i d’obligat compliment als efectes 
d’aquesta contractació. 

2. La classificació de productes de l’objecte del contracte, atenent les prestacions que 
combina, es correspon amb la classe: 
CPV:  30120000-6 Fotocopiadores, màquines offset i impressores. 
 50313200-4 Serveis de manteniment de fotocopiadores.  
CCAE: 7733 Lloguer de maquinària i equips d’oficina, inclosos els ordinadors. 
 3312 Reparació de maquinària 

3. L’àmbit funcional del contracte, les operacions concretes, les tasques a realitzar, les 
persones a les quals s’adreça la prestació d’aquests serveis així com també el procediment 
de treball són els detallats en el Plec de prescripcions tècniques particulars regulador 
d’aquest contracte. 

4. Als efectes del que disposa l’article 28.1 de la LCSP, la naturalesa i extensió de les 
necessitats administratives, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del 
procediment i dels criteris de valoració de les ofertes establerts estan acreditats en 
l’expedient de contractació de referència. 

Clàusula 2.- Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic 

1. El contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis i es subjecta a les 
regulacions de la LCSP i la normativa de desenvolupament. Les qüestions no previstes en 
aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte i 
documentació complementària – documents que tenen naturalesa contractual - es regulen 
per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa. 

2. Constitueixen la llei del contracte aquest plec de clàusules administratives particulars tot 
allò que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública. També regirà el 
contracte el plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir-lo. 

3. Per a tot allò no previst expressament en aquest plec, en el plec de prescripcions 
tècniques particulars regulador d’aquest contracte, ni el plec de clàusules administratives 
generals s’aplicarà supletòriament la normativa següent:  
 

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual s’ han 
transposat a l’ ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

- El RD 817/2009, de 8 de maig pel que es desenvolupa parcialment la Llei de 
contractes del sector públic, en tots aquells aspectes declarats bàsics per la 
disposició final primera. 

- El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre –RGLCAP-), en tots aquells aspectes de 
desenvolupament bàsic que no s’oposin a la Llei abans esmentada. 



 

68 
 

- La Llei 39/2015 d’ 1 d’ octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

- La Llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- La Llei 26/2010, 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
- La Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’usos de mitjans electrònics en el sector públic de 

Catalunya. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 
- El Decret 179/1996, de 13 de juny, pel que s’ aprovà el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya. 
- La resta de normes de Dret administratiu i, mancant aquestes, del Dret privat. 

 
La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que, 
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin. 

4. Així mateix, la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte haurà d’observar la 
normativa de caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i d’altre ordre, inclosos 
convenis col·lectius del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació (exemple Decret 
267/2016 de 5 de juliol de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys i la Llei 26/2015, de 28 de juliol per la qual es modifica la LO 1/1996 de 
15 de gener de Protecció Jurídica del Menor). 

Clàusula 3.- Valor estimat del contracte, pressupost màxim de licitació, sistema de 
determinació del preu i finançament 

1. Valor estimat del contracte (comprensiu del valor base del contracte atenent la seva 
durada) és de 12.579,35 euros, IVA exclòs. 

El valor estimat desglossat del contracte és el següent: 
  Arrendament Manteniment TOTAL 
1er any 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 
2on any 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 
3er any 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 
4t any 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 
Pròrroga 1.080,00 € 1.435,87 € 2.515,87 € 
TOTAL     12.579,35 € 

Aquest valor estimat s’ha obtingut de multiplicar l’import mensual pel període de 4 anys tot 
d’acord amb el detall següent: 

2. El pressupost màxim de licitació del lloguer de l’equip és de 5.227,20 € (a raó de 
4.320,00 euros el valor base del contracte i 907,20 euros en concepte d’IVA al tipus del 
21%) i  s’ha obtingut – en els termes que indica el plec de clàusules tècniques que obra en 
l’expedient.  

El pressupost màxim de licitació pel contracte de manteniment és de 6.949,62 € (a raó de 
5.743,49 euros el valor base del contracte i 1.206,13 euros en concepte d’IVA al tipus del 
21%) i  s’ha obtingut – en els termes que indica el plec de clàusules tècniques que obra en 
l’expedient. 
3. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta, seguint el model de 
proposició econòmica de l’annex I del plec de clàusules administratives particulars 
regulador d’aquest contracte, el pressupost màxim de licitació a que s’ha fet 
referència indicant-ne en qualsevol cas l’IVA a aplicar com a partida independent. 
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4.El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, 
no admetent-ne cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives generals aplicable. 

5. El preu definitiu del contracte serà aquell que resulti de les proposicions efectuades, tenint 
en compte l’oferta econòmica proposada a la baixa per part del candidat o licitador que 
resulti adjudicatari. 

6. La despesa per a l’any 2019, pel que fa al lloguer de l’equip, s’estima en 217,80 euros 
(IVA inclòs), anirà amb càrrec a la partida O12O4MUS-3331-20300 del pressupost del 
Museu en vigor. Pel que fa al manteniment, s’estima una despesa de 289,58 euros (IVA 
inclòs) que anirà amb càrrec a la partida O12O4MUS-3331-21500 del pressupost del Museu 
en vigor.  
La despesa que se’n pugui derivar de la seva execució per als futurs exercicis econòmics 
restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos del Museu de Badalona corresponents a aquelles futures anualitats per 
atendre el seu pagament d’acord amb el que es disposa l’article 174 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

La referida despesa respon a les previsions del plec de condicions tècniques. Per al cas que 
els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’haguessin conclòs a la data prevista 
d’inici del servei prevista en aquests plecs i en els plecs de condicions tècniques, es reajustarà 
el termini a la data prevista de l’inici efectiu del contracte, i es procedirà al reajustament de la 
despesa corresponent, de conformitat amb l’art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

Clàusula 4.- Durada del contracte  

1. La durada d’aquest contracte s’estableix en 4 anys a comptar des de l’1 de novembre de 
2019, cas que no fos possible a formalització del contracte que es derivi d’aquest 
procediment abans de la data indicada, a comptar del primer dia natural del mes següent a 
la data de formalització del contracte, més una pròrroga d’un any. 

Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’haguessin conclòs a la 
data d’inici del servei prevista en aquests plecs i en els plecs de condicions tècniques, es 
reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu del contracte i es procedirà al 
reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb l’art. 96 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de cinc anys.  

La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una 
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte. 

Clàusula 5.- Responsable del contracte 

A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és la Direcció del Museu 
de Badalona. Al responsable del contracte correspondran bàsicament, entre d’altres, les 
funcions següents: 

Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte; per constatar que el 
contractista compleix les seves obligacions d’execució en els termes acordats en el 
contracte. 

Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes i condicions contractuals; 

Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 
contractada; i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre 
la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles 
indemnitzacions que puguin procedir. 
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Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident que 
sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva resolució 
per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 97 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte; 

Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències i/o pròrroga del contracte; 

Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte en el seu cas. 

Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar per incompliments 
contractuals. 

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a candidat o licitador. 

Aquesta impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en què aquest o els 
seus cònjuges, convivents o descendents sobre els quals tingui la representació legal 
ostentin una participació en el seu capital superior al 10% o en siguin administradors. 
 
II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
Clàusula 6.- Procediment i tramitació de l’expedient 
Clàusula 6.- Procediment i tramitació de l’expedient 

6.1. Procediment d’adjudicació 
1. L’òrgan de contractació és el Consell Rector del Museu de Badalona 93 3841750, correu 
electrònic mandreu@museudebadalona.cat i adreça a la Pl. Assemblea de Catalunya, 1 
08911 Badalona. 

2. L’accés al perfil de contractant del Museu, on constarà inserida tota la informació i 
documentació referents a aquest expedient de contractació, es realitza per internet a través 
de la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a 
l’enllaç 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i
dCap=32832968. 

Les empreses que pretenguin licitar  podran requerir informació addicional sobre els plecs 
en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte 
aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà de 
forma agregada sense identificar l’emissor de la consulta en el perfil de contractant. Les 
respostes tindran caràcter vinculant. 

 
3. El present procediment es durà a terme a través de mitjans electrònics, per la qual 
cosa les ofertes dels licitadors es presentaran en el seu format a través de la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya. 

4. El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat abreujat previst a l’article 
159.6 de la LCSP de manera que qualsevol empresari interessat que compleixi els requisits 
de capacitat i solvència indicats en la clàusula 7 d’ aquest plec i l’ article 116.4 c) de la LCSP 
hi podrà concórrer presentant-hi una proposició, excloent-se qualsevol mena de negociació 
dels termes del contracte amb els licitadors. 

5. De conformitat amb el que preveu l’article 326.1 de la LCSP “En els procediments a què 
es refereix l’ article 159.6 serà igualment potestativa la constitució de la Mesa”. 

6. Els sobres i/o arxius electrònics que s’hagin presentat per participar en aquest 
procediment han d’incloure la documentació que es relaciona a la clàusula 9.2 d’ aquest 
plec, entre d’ altres: 

a) El certificat d’inscripció de l’empresa licitadora en el Registre Electrònic d’empreses 
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i 
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empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió de la 
Disposició Transitòria tercera LCSP. En aquest sentit, en el cas del ROLECE, també es 
podrà acreditar la sol·licitud d’inscripció en tràmit, d’acord amb la Recomanació de la Junta 
Consultiva de Contractació Pública de l’Estado, de 24 de setembre de 2018. 

La data màxima de la inscripció en el registre corresponent o, en el seu defecte, i només en 
el ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de presentació de proposicions en 
el procediment de licitació. 

b) La documentació complementària que, en el seu cas, es pugui exigir en aquesta licitació i 
no consti reflectida en l’ esmentat certificat, com ara la declaració responsable d’adscripció 
de mitjans i/o subcontractació degudament signada i segellada seguint el model de l’annex 2 
d’ aquest plec. 

c) La proposició econòmica degudament signada i segellada que s’haurà de presentar 
seguint el model de l’annex 1 d’aquest plec. 

Per poder obrir els sobres/arxius electrònics UNICS presentats, es sol·licitarà als empresaris 
que hagin presentat proposicions, l’ atorgament d’una paraula clau. 

La paraula clau serà sol·licitada un cop transcorregudes 24 hores de la data i hora límit 
establerta per a la presentació de proposicions. 

Els empresaris han de facilitar aquesta paraula clau abans del moment de l’ obertura dels 
sobres/arxius electrònics de què es tracti. Cas de no facilitar-la dins del termini a què s’ha fet 
referència, resultaran exclosos de la licitació, de conformitat amb les indicacions que el 
gabinet jurídic de suport a l’ AOC ha establert expressament. 

Si s’observés en la documentació presentada dins l’arxiu electrònic defectes formals o 
omissions esmenables, es comunicarà al licitador o als licitadors afectats a través de correu 
electrònic a l’adreça que hagin indicat a aquest efecte i se’l/s atorgarà un termini no superior 
a tres dies hàbils per tal que els licitadors  facin les correccions o esmenes corresponents. 

D’aquesta actuació, se’n deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà 
d’estendre. 

Si la documentació presenta defectes substancials, deficiències materials o omissions no 
esmenables, no es podrà admetre la proposició. 

7. Examinada la documentació administrativa l’òrgan de contractació donarà compte del 
resultat de la qualificació documental, indicant les empreses que resulten admeses o 
excloses de la licitació, com a resultat d’aquella qualificació, i el motiu d’exclusió. 

8. Seguidament es procedirà a l’anàlisi de les ofertes i a la valoració automàtica d’aquelles,  
de conformitat amb el que disposa l’art.159.6 d)  LCSP 

No s’acceptaran aquelles proposicions que tinguin contradiccions, omissions, errors o 
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que el Museu estimi fonamental per 
considerar l’oferta, no tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa, 
excedeixin el pressupost base de licitació (IVA exclòs) establert per contracte de què es 
tracti, excedeixin els preus unitaris establerts per hora de prestació dels serveis quant al 
manteniment correctiu es refereix o variïn substancialment el model de proposició establert. 

Quan per a la valoració de les proposicions s’hagin de prendre en consideració criteris 
diferents al preu, l’òrgan competent podrà sol·licitar, abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació, quants informes tècnics siguin necessaris. 

9. A partir de les valoracions efectuades, l’òrgan de contractació classificarà les proposicions 
licitadores per l’ordre decreixent de puntuació obtinguda per aplicació dels criteris de 
valoració establerts en aquest plec i formularà la proposta d’adjudicació  d’ aquest  contracte 
a favor de la proposició que contingui la millor oferta per aquest tenint en compte la relació 
qualitat – preu, prèvia comprovació de la inscripció en el RELI o ROLECE del licitador que 
hagi presentat la millor oferta. 
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10. La proposta d’adjudicació no crea cap dret en favor del licitador proposat davant el 
Museu. No obstant, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d’acord amb la 
proposta que se li hagi formulat, en el seu cas, haurà de motivar la seva decisió. 

11. La proposta de classificació de les proposicions i d’adjudicació del contracte es 
traslladarà a totes les empreses presentades a la licitació als efectes del tràmit d’audiència 
previst a l’article 87 del RGLCAP. 

12. La documentació que pugui exigir-se expressament en aquest procediment, que no 
consti reflectida en el certificat d’inscripció en el registre corresponent, s’haurà de presentar . 

D’acord amb el que s’estableix en el darrer paràgraf de l’article 150.2 de la LCSP, la manca 
de presentació d’aquesta documentació per part del licitador que n’hagi estat requerit farà 
que s’entengui que ha retirat la seva oferta i facultarà el Museu per requerir-la al següent 
licitador, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes. 

Així mateix, aquesta impossibilitat d’adjudicar el contracte, quan hi concorri dol, culpa o 
negligència per part del licitador que hagi formulat la millor oferta, es considerarà infracció 
greu als efectes de declarar la seva prohibició de contractar d’acord amb el que estableix 
l’article 71.2 a) de la LCSP. 

Rebuda la documentació, dins dels 5 dies hàbils següents es procedirà a adjudicar el 
contracte, prèvia la fiscalització de l’expedient d’adjudicació. 

13. L’adjudicació objecte d’ aquest contracte s’efectuarà a favor de la proposició del licitador 
amb suficient capacitat i solvència que hagi formulat la millor oferta de conformitat amb els 
criteris de valoració que s’estableixen en aquest plec. Si en l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació a què fa referència la clàusula 6.2, es produeix una situació d’igualtat 
d’avantatges entre els licitadors, tindrà preferència per a l’adjudicació del contracte la 
proposició presentada per aquell que es trobi en algun dels supòsits previstos en l’ article 
147.1 de la LCSP, segons la prelació en què hi apareixen. 
 
6.2. Criteris de valoració de les ofertes  
 
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte una adequada relació entre la 
qualitat i el preu, sobre la base d'una pluralitat de criteris de valoració d'acord amb el que 
preveu l'article 145.3 de la LCSP, tots ells avaluables automàticament, amb una ponderació 
màxima de 100 punts.  
 
No obstant l’anterior, el Museu de Badalona podrà deixar sense efecte el procediment de 
contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera 
lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que 
pretén satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar a la licitació per motius 
d’interès públic degudament motivats a l’expedient.  
 
Criteris avaluables de manera automàtica (fins a 100 punts)  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa per 
l’interès públic d’aquest contracte s’atendrà als següents criteris de valoració:  
 
a) Oferta econòmica en relació a la prestació (subministrament) d’arrendament, fins a 
40 punts.  
 
L’ oferta realitzada pel licitador a què s’ha fet referència, amb una ponderació màxima de 40 
punts, es valorarà amb aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació obtinguda = ((1) – (3)) x (4) 
                   (1) – (2) 
A on: 
1. Pressupost màxim de licitació establert per a aquest contracte 
2. Preu més econòmic ofert. 
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3. Preu de l’oferta que es valora. 
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (40). 
 
b) Oferta econòmica en relació al preu unitari per còpia b/n, fins a 25 punts. 
 
L’ oferta realitzada pel licitador a què s’ha fet referència, amb una ponderació màxima de 25 
punts, es valorarà amb aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació obtinguda = ((1) – (3)) x (4) 
                   (1) – (2) 
A on: 
1. Pressupost màxim de licitació establert per a aquest contracte 
2. Preu més econòmic ofert. 
3. Preu de l’oferta que es valora. 
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (25). 
 
c) Oferta econòmica en relació al preu unitari per còpia en color, fins a 20 punts. 
 
L’ oferta realitzada pel licitador a què s’ha fet referència, amb una ponderació màxima de 15 
punts, es valorarà amb aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació obtinguda = ((1) – (3)) x (4) 
                                           (1) – (2) 
A on: 
1. Pressupost màxim de licitació establert per a aquest contracte 
2. Preu més econòmic ofert. 
3. Preu de l’oferta que es valora. 
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (15). 
 
d) Millora en el temps màxim de resposta per avaries, fins a 15 punts. 
 
L’ oferta realitzada pel licitador a què s’ha fet referència, amb una ponderació màxima de 10 
punts, es valorarà amb aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació obtinguda =10-   ((1) – (2)) 
                                               (3)/(4) 
A on: 
1. Proposta a valorar. 
2. Proposta més econòmica. 
3. Temps màxim de resposta. 
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri (10). 
 
Justificació del llindar de temeritat: La des proporcionalitat de l’oferta es determinarà en virtut 
del que estableix l’article 85 del R.D. 1098/2001 de 12 d’octubre sempre i quan hi hagi més 
de tres licitadors. 

6.3. Variants o alternatives 

Els empresaris no podran formular ofertes variants o alternatives a la prestació definida en 
el Plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte, però sí millores 
tècniques i econòmiques en la prestació definida en aquest, en els termes previstos en els 
criteris de valoració de les ofertes indicats a la clàusula 6.2 anterior. 

6.4. Tramitació de l’expedient 

L’expedient de contractació de referència es tramitarà de forma ordinària. 

Clàusula 7.- Requisits d’aptitud dels licitadors 
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Museu les persones físiques o jurídiques, 
amb condició d’empreses, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i 
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que no estiguin incurses en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar 
determinats a la legislació vigent. 

2. Sens perjudici, d’allò previst en l’article 140.4 de la LCSP, en virtut de la qual les 
circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i no trobar-se incursa en prohibicions  per 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i mantenir-se en el 
moment de formalització o perfecció del contracte, cal significar que en els procediments 
oberts simplificats (serveis amb un valor estimat inferior a 35.000 euros) i d’ acord amb el 
que preveu l’article 159.6 b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la 
solvència econòmica i financera i tècnica i professional. 

3. Així, podran concórrer en aquest procediment i subscriure aquest contracte les persones 
naturals i jurídiques legalment constituïdes i habilitades per a l’exercici de l’activitat objecte 
del contracte, amb plena capacitat d’obrar, sempre que no es trobin incurses en cap de les 
circumstàncies que impedeixen contractar amb l’Administració Pública, previstes en l’article 
71 de la LCSP. 

4. En aquest procediment és obligatòria la presentació del certificat d’inscripció de l’empresa 
licitadora en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de 
Catalunya i/o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic 
(ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió de la Disposició Transitòria tercera LCSP. En 
aquest sentit, en el cas del ROLECE, també es podrà acreditar la sol·licitud d’inscripció en 
tràmit, d’acord amb la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
l’Estado, de 24 de setembre de 2018. 
La data màxima de la inscripció en el registre corresponent o, en el seu defecte, i només en 
el ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de presentació de proposicions en 
el procediment de licitació. 

5. Els empresaris acreditaran la seva capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 
65 i concordants de la LCSP i la clàusula 9.2 d’aquest plec. 

6. El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal 
d’empresaris constituïda a aquest efecte que s’obligui de forma solidària davant de el Museu 
i compleixi amb el que preceptua l’ article 69 de la LCSP i 24 del RGLCAP. 

7. L'activitat dels empresaris 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. 

8. Els empresaris també, seguint el model d’adscripció de mitjans i/o subcontractació de 
l’annex 2 d’aquest plec, hauran de comprometre’s a adscriure per a l’execució d’aquest 
contracte tots els mitjans que, amb caràcter de mínims, s’ exigeixen al Plec de prescripcions 
tècniques particulars regulador del contracte. 

Aquestes declaracions i compromisos dels empresaris en la fase de licitació esdevindran, 
per al cas de resultar adjudicataris, condicions d’execució del contracte, de manera que el 
seu incompliment podrà ser objecte de penalització o de resolució el contracte en els termes 
previstos a les clàusules 26 i 31 d’aquest plec. 

Clàusula 8.- Garanties de la contractació 

De conformitat amb el que preveu l’article 159.6 f) de la LCSP, no s’exigeix constitució de 
garantia definitiva. 
 
Clàusula 9.- Requisits de les proposicions 
 
9.1. Termini de presentació 

1.El termini per a la presentació de la documentació exigida de conformitat amb el que 
preveu la clàusula següent d’ aquest plec serà de 10 dies hàbils  (art. 159.6 a) de la LCSP) 
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a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de l’ anunci en el Perfil de 
contractant, que indicarà la data i l’ hora límit de presentació de les proposicions. 

Les empreses interessades presentaran les seves proposicions mitjançant arxius electrònics  
a través de la Plataforma de Contractació Publica de la Generalitat de Catalunya dins del 
termini a què s’ha fet abans referència. 

Si l’últim dia d’aquest termini fos dissabte o festiu, quedarà prorrogat fins al primer dia hàbil 
següent. 

9.2. Formalitats i documentació 

Les proposicions es presentaran en un ÚNIC SOBRE/ARXIU ELECTRONIC que contindrà: 

a) El certificat d’inscripció de l’empresa licitadora en el Registre Electrònic d’empreses 
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i 
empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió 
de la Disposició Transitòria tercera LCSP. En aquest sentit, en el cas del ROLECE, 
també es podrà acreditar la sol·licitud d’inscripció en tràmit, d’acord amb la 
Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estado, de 24 de 
setembre de 2018. 

La data màxima per a la inscripció en el registre corresponent o, en el seu defecte i, 
només en el cas del ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de 
presentació de proposicions en el procediment de licitació. 

 
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 75 i 140.1.c) 
LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància i presentar el certificat d’ inscripció en el RELI 
o ROLECE de cadascuna de les empreses. Amb els mateixos termes per a la 
subcontractació. 

Addicionalment, en el cas de concórrer diversos empresaris en unió temporal, 
cadascuna d’aquestes empreses haurà de presentar un certificat d’inscripció al registre 
corresponent i una declaració signada pel representant o apoderat únic de la unió 
designat, que indiqui elnom i les circumstàncies dels empresaris que la constitueixen, la 
participació de cadascun d’ells en la unió, la seva responsabilitat solidària davant el 
Museu i el compromís de constituir-se formalment en unió temporal d’empreses en cas 
de resoldre’s l’adjudicació d’aquest contracte a favor de la seva proposició, d’acord amb 
els articles 69 de la LCSP i 24 del RGLCAP. 

D’altra banda, només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en 
territori espanyol: la participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa 
licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se 
del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 
correspondre al licitador. 

b) Compromís d’ adscripció de mitjans i/o subcontractació (annex 2 d’aquest plec). 

c) La declaració responsable de personalitat capacitat i solvència, seguint el model de l’ 
annex 3 d’ aquest plec 

d) La declaració del licitador en la qual, en el seu cas, autoritzi el Museu de Badalona, 
per al cas de resultar proposat per a l’adjudicació del contracte, per obtenir els certificats 
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en 
relació amb aquesta contractació, excepció feta de l’acreditació prevista a l’article 15.1 
del RGLCAP. 

e) En el cas que formulin ofertes empreses vinculades, una declaració responsable 
mitjançant la qual l’empresari indiqui aquesta circumstància en els termes establerts en 
l’article 42 del Codi de Comerç i als efectes del que disposa l’article 86 del RGLCAP. 
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f) La proposició econòmica i resta d’ aspectes de l’ oferta avaluables automàticament  
que serà valorada segons els criteris automàtics establerts  a la clàusula 6.2 d’ aquest 
plec. 

Les empreses licitadores podran indicar quina documentació/informació de la seva 
proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta 
econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de contractació 
garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre que 
s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 de la LCSP. 

Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que 
confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el 
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article 
133 de la LCSP. 

Cada licitador només podrà presentar una única proposició i no podrà subscriure cap 
proposició en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment, ni podrà figurar en més 
d’una unió temporal. L’incompliment d’aquestes regles comportarà la no admissió de totes 
les proposicions per ell subscrites. 

9.3. Conseqüències de la presentació i de la retirada indeguda de la proposició 

1. D’acord amb l’article 139.1 de la LCSP, les proposicions han d’ajustar-se al contingut dels 
plecs reguladors d’ aquesta contractació i la resta de la documentació que regeix aquesta 
licitació i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del 
contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap excepció ni reserva 
així com l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides 
en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes 
oficials d’ operadors econòmics d’ un Estat membre de la Unió Europea. 

2. La retirada indeguda de la proposició en aquest procediment de contractació, quan hi 
concorri dol, culpa o negligència per part de l’empresari, es considera una infracció que 
facultarà el Museu per declarar la concurrència d’una prohibició per contractar d’acord amb 
l’article 71.2 a) de la LCSP. 

3. La proposició que resulti adjudicatària en aquest procediment, en tots aquells aspectes 
que siguin presos en consideració en el procés de valoració de les ofertes i que determini 
l’adjudicació del contracte, serà vinculant per al contractista i el seu compliment es defineix 
com a obligació essencial del contracte. El seu incompliment o compliment defectuós 
determinarà l’aplicació del règim penalitzador o de resolució contractual previstos en les 
clàusules 26 i 31 d’aquest plec, segons l’entitat de cada incompliment. 

Clàusula 10.- Mesa de Contractació 

La seva constitució es potestativa, atesa la tipologia del procediment emprat per tal d’ 
adjudicar aquest contracte a l’ empara d’ allò previst a l’ article 326.1 de la LCSP. 

Tot i així, per al cas que es decideixi constituir-la, la Mesa de contractació estarà formada 
pels següents membres: 
 
1. Presidència: La Mesa estarà presidida per l’Alcalde/President o membres regidors de la 
en els que delegui. 

2. Vocalies:  Formaran part, com a vocals: 

- La secretaria delegada al Museu 

- La persona titular de la Intervenció General, i com a suplent la lletrada Ana Maria 
Gayoso Díaz adscrita a la Intervenció general 

- La directora del Museu 

Clàusula 11.- Adjudicació del contracte 

1. L’òrgan de contractació valorarà i classificarà les proposicions presentades per ordre 
decreixent de puntuació conformement amb els criteris de valoració a què fa referència la 
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clàusula 6.2 d’aquest plec i formularà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació d 
‘aquest contracte a favor de la millor oferta presentada per aquest tenint en compte la relació 
qualitat – preu per a l’interès públic, tot això de conformitat amb el que preveuen els articles 
131 i següents de la LCSP. Per a aquesta funció podrà sol·licitar, cas que siguin necessaris, 
tots els informes tècnics que consideri adients, 

2. Dins del termini dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació exigida 
d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP i prèvia la fiscalització de l’expedient, l’òrgan de 
contractació ratificarà tots els actes instruïts en el procediment i el resoldrà amb l’adjudicació 
de d’ aquest contracte a favor de la millor oferta mitjançant resolució motivada d’ acord amb 
l’ article 151 de la LCSP. 

3. L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració de les ofertes a què 
s’ha fet abans referència (veure clàusula 6.2 d’aquest plec). 

4. Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva 
subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos notificant-ho als 
candidats o licitadors. 

5. Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament justificades 
a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de l’objecte d’aquest 
contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva renúncia. 

6. El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no esmenable 
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment, havent-ne 
de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no impedirà l’inici d’un nou 
procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. 

Clàusula 12.- Notificació i publicació 

1. L’adjudicació es notificarà a tots els candidats, d’acord amb les regles i els terminis de la 
Llei 39/2015 d’1 d’ octubre a través del mitjà de comunicació que hagin indicat a l’efecte, 
amb indicació de la data en què es formalitzarà el contracte i el detall dels recursos 
escaients que poden interposar. 

2. L’adjudicació del contracte es publicarà al perfil de contractant 
 
Clàusula 13. Règim d’impugnació 

Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment de contractació, els interessats 
podran deduir els recursos ordinaris establerts en la legislació de procediment administratiu i 
tanmateix el recurs contenciós administratiu. 
 
làusula 14.- Perfeccionament i formalització del contracte 

1. El contracte es perfecciona amb la seva formalització. A partir d’aquest moment, l’entitat 
adjudicatària i el Museu queden obligats al seu compliment i els són d’aplicació les 
disposicions que regeixen els seus efectes, compliment i extinció. 

2. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant l’acceptació, per part de l’adjudicatari, 
de la resolució d’adjudicació (art 159.6 g) LCSP). 

3. Quan el contracte no es formalitzi per causes imputables a l’adjudicatari, el Museu podrà 
acordar la confiscació sobre la garantia definitiva d’ un import no superior al 3 % del 
pressupost base de licitació (IVA exclòs) establert per al contracte. 

4. De conformitat amb el que preveu l’article 154 de la LCSP la formalització d’aquest contracte 
es publicarà al Perfil de contractant d’ aquest Museu. 

Clàusula 15.- Despeses de publicitat 

No procedeix aplicar despeses de publicitat al present contracte 

III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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làusula 16.- Inici de l’execució del contracte i lloc de realització. Terminis essencials 

La vigència del contracte s’iniciarà l’endemà de la seva formalització. 
 

El lloc d’execució del contracte serà el terme municipal de Badalona, i més concretament, 
constitueix l’objecte d’aquest contracte de lloguer i manteniment d’una fotocopiadora 
multifuncional B/N i color per a les dependències del Museu a què es refereix el plec de 
prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte.( PTP). 
 
Clàusula 17.- Drets i obligacions de les parts de caràcter general per a la prestació 
dels serveis objecte d’ aquest contracte. Condició Especial d'execució del contracte. 

Les condicions a què haurà de subjectar-se l'execució del contracte, així com els drets i 
obligacions de les parts al respecte, són els que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, les següents: 

1. El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules incloses en aquest plec, a les 
prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte, a 
les clàusules administratives generals aprovades (en tot allò que no s’oposi a la legislació 
bàsica estatal de contractació pública) i d’acord amb les instruccions que per la seva 
interpretació doni al contractista el Museu, a través del responsable del contracte. 

2. El contractista haurà d’adscriure per a l’execució dels serveis objecte d’aquest contracte tots 
els mitjans materials i personals a què es refereix el Plec de prescripcions tècniques 
particulars regulador d’aquest contracte i als quals es va comprometre amb la declaració 
responsable d’adscripció de mitjans i/o subcontractació que va presentar amb la seva 
proposició seguint el model de l’annex 2 d’aquest plec o aquells altres que amb caràcter 
superior hagi ofert amb la seva proposició de conformitat amb els criteris de valoració de les 
ofertes establerts en la clàusula 6.2 d’ aquest plec. 

El seu incompliment serà causa de penalització o de resolució del contracte, de conformitat 
amb allò establert a les clàusules 26 i 31 d’aquest plec. 

3. Durant l’execució del contracte i durant el període de garantia el contractista respondrà de la 
qualitat dels serveis prestats i haurà d’esmenar o reparar les deficiències que se’n derivin, a 
requeriment municipal i segons les instruccions del responsable del contracte, dins del termini 
que se li atorgarà a l’efecte en funció de l’entitat de les deficiències a esmenar o reparar. 

4. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per al 
Museu o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

5. El contractista no podrà subcontractar, cedir o traspassar els drets i obligacions que se’n 
deriven d’aquest contracte, sense autorització expressa i per escrit del Museu, la qual 
s’atorgarà si concorren les condicions legals necessàries i tenint en compte les 
característiques que ofereixi el contractista. 

6. El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del contracte i el personal que 
adscrigui a la prestació del servei haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les 
regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no 
observi aquests nivells i regles, el Museu advertirà el contractista i aquest haurà de 
substituir-la en el termini més breu possible. 

El contractista haurà de disposar del personal suplent amb la formació (titulacions exigides i 
experiència suficients) per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte 
d’aquest contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 

7. El contractista assumeix la responsabilitat civil i les obligacions fiscals i d’ordre social que es 
derivin del compliment o incompliment d’aquest contracte i de les prestacions 
desenvolupades. 
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8. El contracte s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari i aquest únicament tindrà dret al 
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte en els casos de modificació i de força 
major, en els termes i amb els procediments previstos legalment. En tot cas, a l’expedient 
haurà de quedar acreditat que, prèviament o simultàniament al succés, l’adjudicatari va 
adoptar les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i d’evitar o pal·liar, si això 
fos possible, els danys produïts. 

9. El contractista facilitarà al Museu, sense cap despesa addicional, els serveis professionals 
que aquest consideri necessaris per al correcte desenvolupament i compliment de la 
prestació a la que resulti obligat així com també als efectes d’optimitzar els mitjans en 
l’execució dels serveis que constitueixen el seu objecte. 

10. El contractista restarà obligat a tot allò previst en el plec de prescripcions tècniques 
particulars regulador d’ aquest contracte. 
 

11.Condició especial d’execució del contracte de caràcter mediambiental 

L’adjudicatari certificarà el compliment de les condicions pel manteniment i millora dels 
valors mediambientals que es puguin veure afectats per l'execució del contracte, per 
exemple el reciclatge dels materials sobrants, envasos i embalatges. 

Establint-se el seu incompliment com a causa de la seva resolució. 

Clàusula 18. Obligacions de les parts d’ordre laboral, social i de prevenció de riscos 

1. Correspon al Museu de Badalona vetllar pel correcte funcionament dels serveis que 
presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats d’inspecció i vigilància en l’execució del 
contracte per part del contractista. L’exercici d’aquestes facultats s’efectuarà pels funcionaris 
o personal que designi el Museu i el contractista haurà de posar a la seva disposició els 
elements necessaris per tal que la puguin complir. 

En especial, aquestes facultats d’inspecció i vigilància comprendran: 

a) El lliurament del Museu al contractista abans de l’inici dels treballs de l’avaluació de 
l’equipament on s’han de desenvolupar i/o les normes de seguretat que s’hagin 
pogut establir respecte al mateix o a la tasca a desenvolupar i les mesures 
d’emergència si és el cas. 

b) El compliment per part del contractista de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
administrativa, mediambiental, laboral, de seguretat social, d’integració social de les 
persones amb discapacitat i d’igualtat efectiva de dones i homes, així com la 
normativa pròpia i específica del sector que reguli l’objecte del contracte i acreditar-
ne l’esmentat compliment a requeriment municipal. 

c) L’obligació del contractista, a requeriment del Museu, d’informar del funcionament 
del servei. 

d) L’adopció per part del contractista de totes les mesures necessàries per evitar la 
contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es 
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en 
l’execució del contracte. 

e) L’obligació del contractista de la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, 
dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus 
produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin 
estat reclamats pel Museu. 

El Museu podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el 
compliment de les referides obligacions. 

L'incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal designat per ell no implicaran cap 
responsabilitat per al Museu. 
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f) El compliment  estricte per part del contractista i durant tota la vigència del contracte 
de les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent, 
en relació amb els seus treballadors. 

En relació amb el desenvolupament de l’activitat contractada, si han de concórrer en 
el mateix espai o equipament, treballadors municipals i/o treballadors d’altres 
empreses, serà d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de 
coordinació d’activitats empresarials. Amb caràcter previ a l’inici dels treballs es 
portaran a terme les accions i es lliurarà la documentació que el Museu determini 
segons el procediment intern aprovat a l’efecte. 

2. Per al correcte exercici de les facultats de l’organisme, l’empresa contractista haurà de 
presentar al responsable del contracte la documentació següent: 

a) A l’inici del contracte i sempre que es produeixi alguna modificació al respecte: 

- Declaració jurada de la relació del personal adscrit a la realització de l’objecte del 
contracte i les seves condicions contractuals, incloent el seu horari. 

b) Mensualment: 

- Informe de seguiment i avaluació del funcionament del servei. 

- Els butlletins de cotització a la Seguretat Social de l’empresa, on hi consti el 
pagament i tots els treballadors adscrits a la realització de l’objecte del contracte. 

Tot el personal que executi les prestacions objecte d’aquest contracte dependrà únicament de 
qui en resulti adjudicatari del contracte sense que entre aquest, o el seu subcontractista, si és el 
cas, i el Museu existeixi cap vincle de dependència funcional ni laboral. A tal efecte, previ a 
l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari vindrà obligat a especificar les persones 
concretes que executaran les prestacions així com també a acreditar la seva afiliació i situació 
d’alta a la Seguretat Social. 

Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació de personal així com també 
aquelles actuacions que suposin un major cost i/o un increment d’efectius, s’hauran de 
comunicar prèviament per escrit al responsable del contracte, per tal que aquest n’estimi la 
seva conformitat i ho autoritzi. 

De la mateixa manera haurà de procedir el contractista per a comunicar les jubilacions i/o 
baixes definitives del personal que es produeixin en el decurs de la vigència d’aquest contracte, 
amb una antelació mínima de dos mesos abans de fer-les efectives, per tal que el responsable 
del contracte n’ estimi la seva conformitat. 

Per al cas d’ incompliment del règim de comunicació d’ aquestes modificacions, s’estarà al 
règim de penalitzacions que estableix la clàusula 26 d’aquest plec. 

 
Clàusula 19.- Obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
confidencialitat de les dades del servei i transparència. 

1. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de 
protecció de dades personals, confidencialitat de les dades del servei i transparència. 

2. El contractista està obligat a guardar secret respecte a les dades o antecedents que, no 
sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que tingui 
coneixement amb ocasió del mateix, durant la vigència del contracte, el termini de garantia, 
en el seu cas, i els cinc anys posteriors en els termes de l’art. 133.2 de la LCSP. 

Pel que fa a les dades de caràcter personal, el deure de guardar secret subsistirà fins i tot 
després de finalitzar la relació contractual. 

3. L’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i 
designada per aquests com a confidencial. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la 
documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
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Clàusula 20. Obligacions del contractista de caire lingüístic 

Les obligacions de l’empresa contractista en relació a l’ús de la llengua catalana són les que 
es detallen a continuació: 

1. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar almenys, el català 
en les rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que es derivin de la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte. 

2. L’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal 
necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el 
públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les 
tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 

3. En tot cas, l’empresa contractista i, si escau les empreses subcontractistes, queden 
subjectes, en l’execució del contracte, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

Clàusula 21.-Assegurances 

Per prendre part en aquest procediment s’exigeix el compromís de subscripció d’una pòlissa 
d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja contractada i per al cas de 
resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte - per a cobrir les possibles 
responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels serveis que constitueixen 
l’objecte d’aquest contracte, per un import mínim coincident amb el valor estimat del 
contracte. 

La cobertura de la pòlissa d’assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici del 
contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta per aquest contracte. 

làusula 22.- Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

En tots aquells supòsits que l’execució del contracte impliqui la intervenció de mitjans 
personals o tècnics del contractista a les dependències del Museu, serà d’aplicació el previst 
al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de coordinació d’activitats empresarials. 

El contractista en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte en funció del risc que comporta i amb caràcter previ a l’inici dels 
treballs, haurà de presentar al responsable del contracte la planificació preventiva duta a 
terme, la documentació que el Museu determini segons el procediment intern aprovat a 
l’efecte i la documentació acreditativa del compliment del deure d’informació i formació als 
treballadors implicats en els treballs d’execució del contracte en relació amb la planificació 
preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. 

Aquesta planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels 
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els 
esmentats riscos. 

Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels 
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de 
les diferents activitats desenvolupades a les dependències del Museu i l’adequació entre els 
riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els medis de coordinació següents: 

a) L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre el Museu i el contractista. 

b) La realització de reunions periòdiques entre el Museu i el contractista. 

c) Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut del Museu i del contractista 
o, en el seu defecte, amb els delegats de prevenció. 

d) La impartició d’instruccions. 
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e) L’establiment conjunt de procediments, protocols d’actuació o mesures específiques 
de prevenció dels riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els 
treballadors del Museu i del contractista. La presència al centre de treball dels 
recursos preventius del Museu i del contractista. 

f) La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les 
activitats preventives. 

Clàusula 23.- Despeses a càrrec del contractista 

Seran a càrrec del contractista les despeses derivades de l’execució d’aquest contracte de 
conformitat amb el que preveu aquest plec així com també el plec de prescripcions 
tècniques particulars regulador d’ aquest contracte i aquelles altres que es derivin de l’ 
aplicació de les millores proposades en l’ oferta per part del contractista. 

Clàusula 24.- Abonament del preu i requisits de facturació. 

1. El pagament del preu del contracte que se’n derivi de la tramitació d’ aquest procediment 
es realitzarà amb periodicitat mensual, a mes vençut, contra les factures que - de forma 
electrònica d’acord amb les previsions de la llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic - presenti el contractista. Dites factures han de reunir els requisits reglamentaris, i han 
de ser conformades o validades pel responsable del contracte. 

2. La facturació inclourà la identificació de l’òrgan administratiu amb competències en 
matèria de comptabilitat pública, la Intervenció General, així mateix, haurà d’identificar 
l’òrgan de contractació que, en aquest cas, és el Consell Rector del Museu. Tot això, de 
conformitat amb la Disposició addicional 32.2 de la LCSP. Tanmateix, els requisits de 
facturació s’adaptaran als canvis que al llarg de la vigència del contracte estableixin les 
disposicions de caràcter general aplicables o les bases d’execució del pressupost o altra 
normativa municipal. 

Clàusula 25.- Revisió de preus 

En aquest contracte no s’admet la revisió de preus. 

Clàusula 26.- Penalitzacions 

1. De conformitat amb el que preveu l’article 193.3 de la LCSP quan el contractista, per 
causes que li siguin imputables, incorri en demora respecte la data d’inici prevista per a l’ 
execució d’aquest contracte  així com també respecte de qualsevol dels terminis establerts 
per a l’execució dels serveis objecte d’aquest contracte o per resoldre qualsevol mena d’ 
incidències que s’hagi pogut produir en el decurs de la seva execució, el Museu imposarà 
penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte. 

Quan les penalitzacions imposades arribin per primera vegada a un múltiple del 5% del preu 
del contracte i persisteixi l’incompliment, el Museu de Badalona imposarà noves 
penalitzacions en la proporció de 1 euro per cada 1.000 euros del contracte. 

La segona vegada que les penalitzacions arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte i 
persisteixi l’ incompliment, el Museu podrà resoldre el contracte. 

2. En cas d’execució defectuosa dels serveis per part del contractista així com en cas 
d’incompliment dels compromisos oferts en la seva proposició de conformitat amb el que 
estableix l’article 192 de la LCSP, el Museu podrà imposar al contractista penalitzacions 
diàries mentre aquest no esmeni el servei defectuós realitzat o no compleixi amb els 
compromisos contractuals oferts. Per graduar els imports d’ aquestes penalitzacions es 
valorarà si les incidències comporten risc o afecten la seguretat de les persones i seran 
proporcionals a la gravetat dels fets, no podent sobrepassar el 10% del preu del contracte 
(IVA exclòs) i s’ imposaran prèvia tramitació d’ un expedient contradictori. 

3. L’import de les penalitzacions serà immediatament executiu i es farà efectiu mitjançant la 
minoració del seu import en la factura que meriti l’execució del contracte o, de no ser 
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possible, en la liquidació d’aquest, responent-ne en tot cas la garantia definitiva constituïda 
pel contractista. 

Clàusula 27.- Danys causats com a conseqüència de l’execució del contracte 

1. El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal a càrrec seu o dels seus subcontractistes o d’una organització deficient dels 
treballs objecte d’ aquest contracte. 

2. El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o reparar 
les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en les seves 
condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la legislació vigent. 

3. El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva causa 
immediata i directa en una ordre especifica del Museu comunicada per escrit. 

làusula 28.- Modificació del contracte 

1. Aquest contracte quan concorrin algunes de les circumstàncies a què fa referència 
l’article 205.1 de la LCSP.  Tot això d’acord amb el procediment regulat en l’article 191 de la 
LCSP. 
 
Tant la modificació com la resolució del contracte no donaran dret a indemnització al 
contractista, llevat dels elements adscrits a la seva execució que restin pendents 
d’amortització. 
 
2. En aquests casos la modificació del contracte exigirà la tramitació d’un expedient 
contradictori que comprendrà les actuacions següents: 
 
a) Proposta tècnica de modificació del contracte, elaborada pel responsable del contracte, 
amb indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu. 
b) Audiència al contractista pel termini de tres dies hàbils. 
c) Fiscalització de l’expedient. 
d) Informe de la Secretaria General i l’Intervenció Municipal 
e) Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació. 
 
4. Fora d’aquests supòsits i d’acord amb el que preveu l’article 203 de la LCSP, s’haurà de 
fer una contractació de forma separada per atendre noves necessitats plantejades durant 
l’execució del contracte, sens perjudici que li pugui ser d’aplicació el procediment de 
contractació previst a l’article 167 i 168 LCSP, o bé resoldre el contracte. 
 

Clàusula 29.- Cessió i subcontractació 

1. El contractista només podrà cedir vàlidament la seva posició contractual a favor de 
terceres persones prèvia l’autorització expressa del Museu i amb l’acompliment dels 
requisits que assenyala l’article 214 de la LCSP. 

2. El contractista només podrà subcontractar amb terceres persones la realització dels 
serveis objecte d’aquest contracte, previ el compliment dels requisits establerts en l'article 
215 i següents de la LCSP i normativa concordant. 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, de manera 
que aquest darrer serà responsable davant el Museu de la total execució del contracte. 

3. Abans de procedir a la subcontractació, el contractista haurà de comunicar 
anticipadament i per escrit al Museu, a través del responsable del contracte, la intenció de 
realitzar la subcontractació, indicant la prestació a subcontractar, la identitat del 
subcontractista i l’acreditació de la seva aptitud per executar-la. Aquesta comunicació s’ 
haurà d’ efectuar també quan les subcontractacions que proposi realitzar no s’ ajustin a les 
que hagués indicat en la seva oferta en la fase de licitació del contracte 
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La subcontractació haurà de ser autoritzada expressament i per escrit per aquest Museu. 

4. Davant l’incompliment de les regles establertes legalment i en els apartats anteriors per al 
desenvolupament de la subcontractació, el Museu podrà imposar al contractista una 
penalització de fins a un 50% de l’import de la subcontractació realitzada (article 215.3 a) 
LCSP). 

Clàusula 30.- Extinció del contracte i període de garantia 

1. El contracte s’extingirà per compliment o per resolució anticipada en els supòsits previstos 
a la clàusula següent. 

2. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat dels 
serveis objecte d’aquest contracte dins la seva vigència i en els termes establerts en el 
contracte i a satisfacció del Museu. La constatació del compliment del contracte exigeix un 
acte formal i positiu de recepció o conformitat per part del Museu, a través del responsable 
del contracte. 

3. No s’estableixen cap termini especial de recepció de copiadora multifuncional, regint el 
termini general d’un mes des de la finalització del contracte. 

4. El període de garantia coincideix amb la vigència d’aquest, no establint-se cap termini 
addicional posterior a la finalització del període contractual. 

Clàusula 31.- Resolució del contracte i efectes 

1. Seran causes de resolució d’aquest contracte les establertes a l’article 211 de la LCSP així 
com també l’incompliment de la condició especial d’execució a què es refereix el darrer apartat 
de la clàusula 17 d’aquest plec, tot això de conformitat amb el que preveu l’article 202.3 de la 
LCSP. 

2. La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del 
contractista, mitjançant un expedient contradictori amb la intervenció de la Comissió Jurídica 
Assessora, en cas de formular-se oposició per part del contractista. 

3. L’aplicació i els efectes de la resolució es regiran pel que disposen els articles 212 i 
concordants de la LCSP. 

Clàusula 32.- Interpretació del contracte i jurisdicció competent 

1. Queda reservada al Museu de Badalona la facultat d’interpretar el contracte i resoldre els 
dubtes que sorgeixin del seu compliment. Els acords adoptats seran immediatament executius 
i posaran fi a la via administrativa. 

2. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en qualsevol de les fases de preparació, 
adjudicació, execució i extinció d’aquest contracte se sotmetran a la resolució de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu corresponent al terme de Badalona. 

Clàusula 33.- Domicili a efectes de notificacions 

Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma 
fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota 
mena de notificacions i tràmits en relació amb aquest expedient serà el que figuri en el 
contracte corresponent. 
 
 

ANNEX NÚMERO 1 

Model de proposició econòmica 

 

"En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en 
representació de l’empresa/entitat ______________, segons poders que figuren en la 
proposició, amb CIF ______________ i domicili a ___________________, 
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DIU: 

Que, assabentat dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, del 
CONTRACTE DE LLOGUER I MANTENIMENT D’UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 
B/N I COLOR PER A LES DEPENDÈNCIES DEL MUSEU DE BADALONA que es 
relacionen el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte, 
MANIFESTA que els accepta en la seva integritat, reuneix els requisits per prendre part en la 
licitació d’ aquest contracte i es compromet, en cas de resultar-ne l’adjudicatari del contracte, 
a la seva execució, per la qual FORMULA d’acord amb els criteris de valoració establerts en 
la clàusula 6.2 d’aquest plec, la següent OFERTA 

 Oferta econòmica de..............................[introduir import expressat en euros, amb un 
màxim de dos decimals] euros IVA exclòs, per a dur a terme el lloguer d’una 
copiadora multifuncional B/B i color, durant la vigència inicial establerta per aquest 
contracte (4 anys). 

 L’ import de l’ IVA d’ aplicació al tipus del 21% és de .........................[...introduir 
import..] euros 

 Oferta els següents preus per còpia: 

Tipus de còpia Cost Copia Cost vigencia 
inicial (4 anys) 

Cost sense IVA IVA 21 % Total 

Còpies B/N € € € € € 
Còpies color € € € € € 

 

Ofereix un percentatge de baixa fix i únic del __________[indicar percentatge en 
nombre sencer o amb un màxim de dos decimals]. 

 

I ES COMPROMET, per al cas de resultar adjudicatari del contracte, a presentar tota la 
documentació acreditativa dels compromisos oferts amb aquest model de proposició 

 [Lloc i data] 

[signatura del licitador/representant i segell de l’empresa]" 
 

(La/es quantitat/s haurà/n d’expressar-se en lletres i xifres. En cas discrepància 
prevaldrà l’import expressat en lletres.) 

 
ANNEX NÚMERO 2 
 
Model de compromís d’adscripció de mitjans i/o subcontractació 
 

"En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en 
representació de l'empresa/entitat ______________, segons poders que figuren en la 
proposició, amb CIF ______________ i domicili a ___________________, 

DIU: 

Que, per al cas de resultar adjudicatari del   CONTRACTE DE LLOGUER I MANTENIMENT 
D’UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL B/N I COLOR PER A LES DEPENDÈNCIES DEL 
MUSEU DE BADALONA que es relaciona en el plec de prescripcions tècniques particulars 
regulador d’ aquest contracte, es compromet a adscriure-hi els mitjans següents, que li 
resultaran vinculants en l’execució del contracte: 

- [Indicar mitjans materials i personals exigits com a mínims en el Plec de 
prescripcions tècniques particulars regulador d’ aquest contracte] 
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Així mateix, en els mateixos termes vinculants, per a l’execució del contracte durà a terme 
les subcontractacions següents: 

- [... indicar la prestació a subcontractar, l’import, el nom o perfil empresarial del 
subcontractista i acompanyar l’acreditació de la seva aptitud per executar la prestació] 

 

- [...] 

 

 

 [Lloc i data] 

[signatura del licitador/representant i segell de l'empresa]" 

 

ANNEX NÚMERO 3 

 

Model de declaració responsable de personalitat i capacitat 

"En/Na __________________, amb DNI ______________, que actua en nom propi/en 
representació de l’empresa/entitat ______________, amb CIF ______________ i domicili a 
___________________, 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

1) Que el/la sotasignat/ada té poders suficients de representació d’aquesta empresa/entitat 
en virtut d’ acords/poders conferits [indicar acords o escriptures d’ apoderament] i pot 
comprometre-la davant el Museu de Badalona en aquest procediment de contractació. 

2) Que l’empresa/entitat que representa està legalment constituïda i habilitada per a 
l’exercici de l’activitat objecte del contracte. 

3) Que aquesta empresa/entitat té per objecte [transcriure’n l’objecte social que disposa 
segons escriptures o documents fundacionals], segons escriptura/acords [indicar-los] 
vigents. 

4) Que per a l’exercici d’aquesta activitat està donat/ada d’alta en el cens d’empresaris i 
professionals de l’Agència Tributària i a la matrícula de l’Impost Sobre Activitat 
Econòmiques, sota l’epígraf/els epígrafs que es detallen a continuació, i aquests estats 
d’alta continuen vigents. 

-   núm epígraf: : descripció; 

-  núm.: descripció; etc., 

5) Que l’ empresa/entitat compleix amb els requisits de solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional requerits en la clàusula 7 del plec de clàusules administratives 
particulars regulador d’aquest contracte. 

6) Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no 
té cap deute pendent amb l’Ajuntament de Badalona i AUTORITZA [si/no] al Museu de 
Badalona a obtenir els certificats corresponents d’ estar al corrent de deutes d’ofici de les 
mateixes (agència tributaria i Seguretat social) per al cas de resultar proposat a l’adjudicació 
d’aquest contracte. 

7) Que es compromet a la subscripció i el manteniment durant tota la vigència d’aquest 
contracte, d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per tal de cobrir possibles 
responsabilitats que se’n puguin derivar de la prestació dels serveis que constitueixen 
l’objecte d’ aquest contracte d’ acord amb el que preveu la clàusula 21 del plec de clàusules 
administratives particulars regulador d’ aquest contracte. 
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8) Que ni el sotasignant ni la persona jurídica a la que representa,  no es troba inclòs en cap 
de les prohibicions per contractar amb el sector públic en general ni amb l’Administració 
pública en particular que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
Contractes del Sector públic, ni per derivació d’altres empresaris com a conseqüència de 
transformació, fusió o successió empresarial. 

9) Que aquesta empresa/entitat accepta expressament rebre totes les notificacions, 
comunicacions i intercanvi d’ informació necessaris per a la resolució del procediment de 
contractació de referència, inclosos els aclariments i actes d’ adjudicació per mitjans 
electrònics. Als efectes assenyalats es presenta la següent adreça electrònica: 
..................@....................... i número de telefon........................ 

 

10) En cas d’empresaris estrangers: Que aquesta empresa/entitat manifesta 
expressament la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol 
ordre competents, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir 
del contracte amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que els pugui 
correspondre. 

I ES COMPROMET a aportar la documentació oficial justificativa de tots aquests aspectes 
així com aquella altra que li sigui requerida per part del Museu en compliment del que 
preveu l’article 150.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic 

[Lloc i data] 

[signatura del licitador/representant i segell de l’empresa]" 

 

ANNEX NÚMERO 4 

 

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) 

El Reglament (UE) núm. 2016/7 estableix el formulari normalitzar del DEUC (disponible a la 
pàgina web https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf ). 

PART IV: Criteris de selecció. L’operador econòmic podrà complimentar només la secció de 
la part IV, ometent qualsevol altra secció. 

Quan un grup d’operadors econòmics, incloses les associacions temporals, participin 
conjuntament en el procediment de contractació, s’haurà de presentar un DEUC separat, en 
què figuri la informació requeria a les parts II a V, per cadascun dels operadors econòmics 
participants. 

[Lloc i data] 

[signatura del licitador/representant i segell de l’empresa]" 
 
El Consell A P R O V A per UNANIMITAT l’expedient de contractació integrat pel Plec de 
prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que es proposen per 
regir el contracte de servei de monitoratge de les activitats educatives i culturals del Museu. 
 
 
5. RATIFICACIÓ DE L’INCREMENT DEL 0,25% ADDICIONAL DE LES RETRIBUCIONS 
DEL PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU, AMB EFECTES 1 DE JULIOL DE 2019 (EXP. 
PER-18/19). 
 
La Direcció explica la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de 
monitoratge de les activitats educatives i culturals del Museu en els següents termes: 
 

“Identificació de l’expedient 
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Tipus de resolució: Ratificació de la resolució del president del Museu, de data 24 de 

setembre de 2019, relativa a l’increment de les retribucions de tot 
el personal al servei del Museu de Badalona, de conformitat amb les 
prescripcions del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, 
d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic. 

Òrgan que resol:  Consell Rector del Museu de Badalona 
Caràcter:   Exhaureix la via administrativa   
Interessats:  Intervenció, Direcció del Museu 
Expedient:  PER-18/19 
Ref. Addicional  MUSSG-OA-FEXP2019/000033 
 
Fets 
 
1. Resolució del president del Museu de Badalona de data 24 de setembre de 2019 que 
diu:  

“Identificació de l’expedient: 
 
Tipus de resolució: Increment de les retribucions de tot el personal al servei del 

Museu de Badalona, de conformitat amb les prescripcions del 
Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, d’aprovació de 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic. 

Interessats:  Intervenció, Direcció del Museu 
Expedient:  PER-18/19 
Ref. Addicional MUSSG-OA-FEXP2019/000033 
   
Antecedents 

 
1. El Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, publicat en el Butlletí 

Oficial de l’Estat el 27/12/2018 i vigent a partir del 28/12/208, d’aprovació 
de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 
estableix les normes que totes les Administracions Públiques han de seguir 
en matèria salarial, per tal de procedir a les actualitzacions retributives del 
personal al seu servei durant l’any 2019. 

2. En aquest sentit s’estableix a l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 24/2018 
que a l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no 
podran experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte 
a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat pels dos 
períodes de comparació, tant respecte als efectius de personal com a 
l’antiguitat del mateix, sense considerar a aquests efectes les despeses 
d’acció social que en termes globals no podran experimentar cap increment 
en 2019 respecte a les de 2018. I, en el segon paràgraf de l’apartat Dos del 
mateix article 3, s’estableix que, de forma addicional, si l’increment del 
Producte Interior Brut (PIB) en 2018 és igual o superior al 2,5 per cent, 
s’afegirà, amb efectes 1 de juliol de 2019, un 0,25 per cent addicional 
d’increment salarial. Per un creixement inferior al 2,5 per cent, l’increment 
disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït 
sobre el 2,5 per cent, de manera que els increments globals resultants 
seran: 
PIB igual a 2,1: 2,30% 
PIB igual a 2,2: 2,35% 
PIB igual a 2,3: 2,40% 
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PIB igual a 2,4: 2,45% 
3. L’article 3 del Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre en els seus 

apartats Quatre i Set estableix que la massa salarial del personal laboral no 
podrà experimentar un creixement superior a l’establert a l’article 3.Dos de 
la mateixa norma, sens perjudici de les adequacions retributives que, amb 
caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels 
llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada 
programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix.  

4. L’apartat Onze de l’article 3 indica el caràcter bàsic d’aquest article i que es 
dicta de conformitat amb els articles 149.1.13 i 156.1 de la Constitució 
Espanyola.  

5. Acord del Consell Rector del Museu de Badalona de data 14 de febrer de 
2019 pel que fa a l’increment del 2,25 per cent de les retribucions de tot el 
personal del Museu, a partir de l’1/01/2019, de conformitat amb el que 
disposa el Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, d’aprovació de 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic per a 
l’any 2019.  

6. El Consell de Ministres ha aprovat en data 21 de juny de 2019 l’aplicació de 
l’esmentat increment retributiu addicional del 0,25 per cent per a l’any 2019 
amb efectes 1 de juliol de 2019, un cop l’Institut Nacional d’Estadística en 
data 5 de juny de 2019 ha certificat que, d’acord als resultats de l’operació 
Comptabilitat Nacional Trimestral d’Espanya, la taxa de variació del PIB de 
2018 a 2017  en termes de volum és de 2,58%.  

7. En data 24 de juny de 2019, la Secretaria de Estado de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Hacienda ha actualitzat les quantitats dels diferents 
articles Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, una 
vegada aplicat l’increment addicional del 0,25% aprovat pel Govern en data 
21 de juny de 2019.  

 
Fonaments de dret 
 

1. El personal del Museu és en la seva totalitat personal contractat en règim de 
dret laboral.  
L’article 11.1 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text 
refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en relació al personal 
laboral, estableix que “És personal laboral aquell que, en virtut de contracte de 
treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les modalitats de contractació de 
personal previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les 
Administracions Públiques. En funció de la durada del contracte aquest podrà 
ésser fix, per temps indefinit o temporal. 2. Les Lleis de la Funció Pública que 
es dictin per desenvolupar aquest Estatut establiran els criteris per la 
determinació dels llocs de treball que poden ser desenvolupats per personal 
laboral, respectant en tot cas allò establert a l’article 9.2”.  

2. L’article 27 de l’EBEP estableix que “Les retribucions del personal laboral es 
determinaran de conformitat amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que 
sigui d’aplicació i el contracte de treball, respectant, en tot cas, allò establert a 
l’article 21 del present Estatut”.  

3. L’article 21 de l’EBEP, relatiu a la determinació de les quanties i dels 
increments retributius, estableix que “1. Les quanties de les retribucions 
bàsiques i l’increment de les quanties globals de les retribucions 
complementàries dels funcionaris, així com l’increment de la massa salarial del 
personal laboral, hauran de fixar-se per cada exercici pressupostari a la 
corresponent Llei de Pressupostos. 2. No podran acordar-se increments 
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retributius que globalment suposin un increment de la massa salarial superior 
als límits fixats anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat”. 

 
Conclusions 

  

1. Atès que el Ple de l’Ajuntament ha aprovat en data 30 de juliol de 2019, el 
corresponent expedient per aplicar l’increment de les retribucions de tot el 
personal al servei de l’ajuntament, de conformitat amb les prescripcions del 
Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, d’aprovació de mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

2. Atès que en data 25 de juliol de 2019 s’ha endegat expedient per tal de 
portar la corresponent proposta  d’aprovació de l’increment retributiu al 
Consell Rector.  

3. Atès que l’esmentada  proposta ha estat informada favorablement per la  
intervenció municipal  però no es pot portar al Consell perquè no ha estat 
constituït el nou Consell Rector resultant de les darreres eleccions 
municipals. 

4. Atès que per raons tècniques no és pot ajornar l’aplicació de l’esmentat 
increment donat que el Museu de Badalona elabora les nòmines amb el 
mateix programa informàtic que l’Ajuntament i aquest ha estat modificat per 
tal que la present nòmina de setembre del personal de l’ajuntament ja 
contempli les noves retribucions.       

 
Segons criteri del qui subscriu, en base a la normativa citada, i d’acord amb el 
que estableix l’article 172 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, no hi ha obstacle d’ordre legal per tal que el President del Museu de 
Badalona adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:   

 
PRIMER: Aprovar l’aplicació i fixar a les retribucions íntegres, bàsiques i 
complementàries, de tot el personal al servei del Museu contractat en règim 
de dret laboral, l’increment del 0,25% amb efectes 1 de juliol de 2019 que es 
preveu a l’article 3.Dos del Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, 
d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic. 
 
SEGON: Aplicar l’increment addicional individual del 0,25% amb efectes 1 de 
juliol de 2019 de les retribucions de conformitat amb el present expedient a 
la nòmina del mes de setembre i fer efectius els endarreriments fins el mes 
anterior en una nòmina extraordinària a la major brevetat possible.  
 
TERCER: Regularitzar, si s’escau, tots els conceptes abonats durant l’any 
2019, de conformitat amb l’article 3.dos del Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 
de desembre, i l’increment addicional del 0’25% aprovat pel govern el 21 de 
juny de 2019, amb efectes 1 de juliol de 2019. 
 
QUART: Notificar les actualitzacions retributives als legals representants dels 
treballadors, per tal que hi tinguin constància fefaent dels salaris vigents 
durant l’exercici 2019. 
 
CINQUÈ: Elevar els anteriors acords a la propera sessió del Consell Rector del 
Museu de Badalona per a la seva ratificació.  
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En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, 
de 26 de novembre (ROFRJEL), no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per 
tal el President del Museu de Badalona, a proposta de la Directora, proposi al Consell 
Rector del Museu de Badalona, l’adopció dels següent ACORD: 
 
PRIMER : Ratificar la resolució del president del Museu, de data 24 de setembre de 
2019, relativa a l’increment de les retribucions de tot el personal al servei del Museu de 
Badalona, de conformitat amb les prescripcions del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de 
desembre, d’aprovació de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic. 

SEGON: Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.” 

El Consell A P R O V A per UNANIMITAT la ratificació de l’increment del 0.25% addicional de les 
retribucions del personal al servei del Museu, amb efectes 1 de juliol de 2019. 
 
6.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No se’n presenten. 
 
7.- PRECS I PREGUNTES.  
 
En el torn obert de precs i preguntes el Sr. Aguayo manifesta que s’han adreçat a ell persones 
que saben de material marítim que s’està portant al Museu Marítim de Barcelona i pregunta a 
la Directora què cal fer perquè aquest material es quedi a Badalona. La Sra. Abras respon que 
el Museu pot acollir tot el que sigui material de Badalona però no, per exemple, col·leccions 
privades referides a elements nàutics o de pesca que res tenen a veure amb l’ofici de la pesca 
al municipi. Altre cosa és que aquest material, un cop dipositat al Museu, pugui ser exposat a 
curt termini.  
 
El Sr. Aguayo pregunta si s’havia pensat algun lloc on poder tenir una exposició de la matèria i 
la Sra. Abras respon que fa un temps, en una reunió amb el gerent de Marina Badalona, Sr. 
Imanol Sanz, i l’aleshores regidor de Cultura, Sr. Jordi Subirana, es va parlar de la possibilitat 
de dedicar, en el futur, un espai del port a Museu Marítim. L’espai inicialment proposat pel Sr 
Sans era la planta superior de la Llotja de Pescadors, però es va considerar inadequat per un 
tema d’olors. El Sr. Lladó pregunta pel projecte de la platja dels Pescadors i la Sra. Abras 
manifesta que es tractava d’un projecte d’exposar còpies fotogràfiques a l’antiga caseta de les 
màquines per pujar les barques, i que ja preguntarà com està aquest tema. 
 
En un altre ordre de coses, el Sr. Flores pregunta com està la relació entre el Museu i les 
Associacions de Veïns que tenen arxius. La Sra. Abras manifesta que tenen establert convenis 
amb la majoria d’arxius del barris per tal que tant els documents com les fotografies originals 
passin a l’Arxiu Història de la Ciutat de Badalona, gestionat pel Museu. A banda, d’aquest 
conveni recorda la Sra. Abras que qui vulgui pot aportar fotografies al museu, tal com es diu a 
l’agenda i al web. 
 
El Sr. Aguayo pregunta si s’ha pensat a crear una Comissió que coordinés als diferents 
organismes autònoms i societats municipals (Museu, departament de cultura de l’Ajuntament, 
Badalona Cultura, SA) per tal que, entre altres, es poguessin coordinar les agendes i evitar 
programar esdeveniments el mateix dia a llocs diferents i diversificar en dies diferents l’oferta 
cultural. La Sra. Abras respon que els contactes entre els diversos organismes i societats 
existeix però a vegades, per qüestions d’agendes diverses, no és possible evitar programar 
activitats diferents en els mateixos dies.  
 
(A les 10:20 hores marxa el Sr. Oriol Lladó). 
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La Sra. Bayo pren la paraula i comenta als assistents que des del departament d’informàtica es 
treballa per penjar un programa que beneficiï la consulta de les activitats programades, però 
no ajudaria perquè no es pugui coincidir. 
 
En aquests moments pren la paraula el Sr. Casals i pregunta si es té notícies de Can Butinyà i 
la Sra. del Amo respon que està en venda. El Sr. Casals pregunta quina força pot tenir el 
Museu per demanar que l’Ajuntament ho compri. La Sra. Abras manifesta que l’interessant 
seria que es compressin edificis que després es puguin mantenir i la Sra. Bayo pregunta si el 
que planteja és que l’Ajuntament ho compri i després ho adscrigui al Museu, i el Sr. Casals 
respon que sí. 
 
La Sra. Bayo pren nota de les consultes per tal de poder donar resposta al proper Consell que 
se celebri. 
 
(A les 10:29 hores marxa la Sra. Amanda Feria). 
 
El Sr. Casals pregunta també per la Casa de l’Heura i la Sra. Abras respon que el mapping està 
pràcticament acabat, només manca comprar uns aparells que es tramitaran mitjançant un 
expedient de contractació menor.  
 
 
I, no havent-hi altres temes a tractar, la Vicepresidència dona per aixecada la sessió a les 
10:33h. 
 
Vistiplau 
La Vicepresidència 

N’he pres raó 
La Secretària delegada 

  
  
Helena Bayo Delgado Elena Leal Beltrán 

 


