PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES QUE

HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ DELS EDIFICIS I DE LES
INSTAL.LACIONS DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

1. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Aquest contracte té caràcter privat i es regirà, pel que fa a la seva preparació i adjudicació,
segons el que s’estipula en les Instruccions Internes de Contractació (IIC) de Circuits de
Catalunya, pel que fa als seus efectes i extinció es regirà pel dret privat. Així mateix, el
present Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i els
seus annexes, és consideraran part integrant del contracte, per la qual cosa hauran de ser
signats en prova de conformitat per l’adjudicatari en el mateix acte de formalització del
contracte.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus terminis i dels documents contractuals
de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà a
l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
2. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
És un contracte de SERVEIS. Es farà per tramitació urgent amb publicitat, d’acord amb les
Instruccions Internes de Contractació (IIC) del Circuit de Barcelona-Catalunya.
3. PUBLICITAT
La convocatòria de la concurrència d’ofertes s’ha publicat en el perfil del contractant del
Circuit de Barcelona-Catalunya (www.circuitcat.com), el dia 20 de març de 2018.
4. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITA
Circuit de Barcelona-Catalunya proporciona als licitador el present Plec de Clàusules
Econòmiques i Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i els seus annexes.
5. OBJECTE
És objecte del present contracte el servei de vigilància i protecció dels edificis, instal·lacions
esportives i tècniques; zones de tribunes; vial interiors i zones de públic; aparcaments i vials
exteriors, això com altres espais, dependències i serveis existents dins del recinte, que poden
ser de propietat o estar cedides per al seu ús al Circuit de Barcelona-Catalunya.
Aquest servei es composa de les següents prestacions:
•

Prestació Nº1 Servei Permanent

•

Prestació Nª 2 Servei de Curses i altres activitats

•

Prestació Nº 3 Gestió Aparcaments Exteriors i Interiors

La present licitació engloba tant activitats de Seguretat Privada (VIGILANTS de Seguretat)
com de Serveis de Control (AUXILIARS), per la qual cosa les empreses que es presentin a
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aquest concurs hauran de presentar-se com a Unió Temporal d’Empreses (UTE), i en cas de
sortir adjudicatària, formalitzar-la dins d’un termini no superior a 30 dies a partir de la data
de la notificació de l’adjudicació.
6. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini de vigència s’estipula per a dues temporades, iniciant-se el dia de la signatura del
contracte i finalitzant el dia 31 de desembre de 2019, aquest termini podrà ser prorrogat any
a any (1+1) fins a un màxim de dues pròrrogues. Aquestes pròrrogues es realitzaran prèvia
notificació per escrit per part de Circuit de Barcelona-Catalunya, dins de l’últim semestre de
contracte, i amb una antelació mínima de 30 dies abans de la finalització del mateix. A data
de venciment o resolució, no s’admetrà cap tipus de pròrroga, llevat notificació per escrit.
En el suposi de que durant alguna de les temporades de vigència del contracte no es celebri
algun dels dos Grans Premis, Formula 1 i/o MotoGP, el contracte es resoldrà automàticament i
es procedirà a presentar una nova licitació adequada a les noves necessitats.
Transcorregut el període màxim o denunciat el contracte per alguna de les parts a la
finalització del termini de vigència, el present contracte s’extingirà definitivament.
7. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost de licitació per a cadascuna de les anualitats de vigència del contracte, incloent
la totalitat dels serveis sol·licitats, són els que a continuació es detallen:
TEMPORADA 2018
Inclou totes les curses detallades en annex, amb excepció dels Test F-1.
•

Pressupost de licitació per a tots els serveis:

•

Pressupost de licitació per prestacions:

794.272,48 Euros, IVA exclòs

o Prestació nº 1

137.798,35 Euros, IVA exclòs

o Prestació nº 2

509.871,04 Euros, IVA exclòs

o Prestació nº 3

146.603,09 Euros, IVA exclòs

TEMPORADA 2019
Inclou totes les curses previstes per a aquesta anualitat.
•

Pressupost de licitació per a tots els serveis:

•

Pressupost de licitació per prestacions:

962.538,62 Euros, IVA exclòs
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o Prestació nº 1

194.529.07 Euros, IVA exclòs

o Prestació nº 2

601.797,96 Euros, IVA exclòs

o Prestació nº3

166.211,59 Euros, IVA exclòs

Aquests imports inclouen tots els factors de valoració i despeses que segons els documents
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de
qualsevol tipus, no inclou l’Impost sobre el Valora Afegit.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta les quantitats esmentades. No
s’admetran, per tant, ofertes superiors als preus de licitació, ni tampoc la presentació
d’ofertes variants. Quedaran automàticament excloses totes les ofertes que presentin un preu
superior al pressupost de licitació.
En cas de prorroga, els preus podran ser revisats de mutu acord segons el increment de cost
real.
A continuació es detallen el còmput d’hores aproximades per a cadascuna de les prestacions i
per a totes les categories laborals sol·licitades:
Prestació Nº 1:
Còmput estimat hores Prestació nº 1 ANY 2018
SEGURETAT
ESDEVENIMENTS
Hores dies Laborals diürns

VIGILANTS DE
SEGURETAT
692

AUXILIARS
2.768

Hores dies Laborals nocturns

1.384

0

Hores dies festius diürns

1.344

1.000

672

0

4.212

3.896

Hores dies festius diürn i nocturn
TOTAL

Còmput estimat hores Prestació nº 1 ANY 2019
SEGURETAT
VIGILANTS DE
SEGURETAT

AUXILIARS

988

3.936

Hores dies Laborals nocturns

1.968

0

Hores dies festius diürns

1.872

1.404

ESDEVENIMENTS
Hores dies Laborals diürns

Hores dies festius diürn i nocturn
TOTAL

936

0

5.764

5.340
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Prestació Nº 2:

ESDEVENIMENTS
2018
24H AUTO
24H MOTO
CCA/CER
CEV
FESTIVAL
VELOCITAT
F1
MOTOGP
GT’S
RFME
FERRARI CHALL.
CCM
BICIRCUIT
LLOGUERS
TOTALS

CAP DE
SEGURETAT
51
52
13
24
28

VIG. SEG
DIURN
226
208
24
90
324

250
235
41
41
41
---776

2.593
1.773
318
143
378
47
66
1.593
7.783

ESDEVENIMENTS
2019
Test F1
24H AUTO
24H MOTO
CCA/CER
CEV
FESTIVAL
VELOCITAT
F1
MOTOGP
GT’S
R-X
RFME
VdeV
TARGA / EDM
FERRARI CHALL.
CCM
BICIRCUIT
LLOGUERS
TOTALS

CAP DE
SEGURETAT
116
51
52
13
24
28

VIG. SEG
DIURN
892
226
208
24
102
276

250
235
41
41
41
40
28
41
---1.001

2.593
1.773
378
266
131
135
172
378
71
42
1.593
9.260

SEGURETAT
VIG.SEG
AUXILIAR
NOCTURN
DIURN
1003
1017
136
630
690
112
112

224

7.201
5.814
820
575
820
435
1.497
1.497
22.135

SEGURETAT
VIG.SEG
AUXILIAR
NOCTURN
DIURN
2730
1003
1017
136
630
690
112
112

224

7.201
5.814
820
642
575
484
690
820
435
1497
1.497
26.103

AUXLILIAR
NOCTURN

224
224

448

AUXILIAR
NOCTURN

224
224

448

CAP DE
SERVEIS
-----162
75
..
----237

CAP DE
SERVEI
------162
75
..
-------237

TOTAL
1.280
1.277
173
744
1.042
10.542
8.233
1.179
759
1.239
482
1.563
3.090
31.603

TOTAL
3.738
1.280
1.277
173
459
994
10.542
8.233
1.239
371
747
659
890
1.239
506
1.539
3.090
37.273
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Prestació Nª 3
SEGURETAT
ESDEVENIMENTS
2018

CAP DE
SEGURETAT

24H AUTO
24H MOTO
CCA/CER
CEV
FEST. VELOCITAT
F1
MOTOGP
GT’S
RFME
FERRARI CHALL.
CCM
BICIRCUIT
LLOGUERS
TOTALES

-----88
24
------112

CAP DE SERVEI
CAP DE ZONA

24
26
-13
19
259
176
37
-37
---591

VIGILANT SEG.
RESPONSABLE

-----789
442
------1.231

AUXILIAR
COBRADOR

-----1.264
-------1.264

AUXILIAR
APARCADOR

259
259
-159
430
2.520
1522
355
42
355
---5.901

TOTAL

283
285
-172
449
4.920
2.164
392
42
392
---9.099

SEGURETAT
ESDEVENIMENTS
2019

CAP DE
SEGURETAT

Test F1
24H AUTO
24H MOTO
CCA/CER
CEV
FEST. VELOCITAT
F1
MOTOGP
GT’S
R-X
RFME
VdeV
TARGA / EDM
FERRARI CHALL.
CCM
BICIRCUIT
LLOGUERS
TOTALES

------88
24
---------112

CAP DE SERVEI
CAP DE ZONA

96
24
26
-13
19
259
176
37
16
--19
37
---722

VIGILANT SEG.
RESPONSABLE

------789
442
---------1.231

AUXILIAR
COBRADOR

------1.264
----------1.264

AUXILIAR
APARCADOR

762
259
259
-159
430
2.520
1522
355
134
42
28
150
355
---6.975

TOTAL

858
283
285
-172
449
4.920
2.164
392
150
42
28
169
392
---10.304

PREU PER HORA I CATEGORIA LABORAL PER PRESTACIONS
Els preus hora per a cadascuna de les categories sol·licitades i per a cadascuna de les
prestacions són els que es descriuen a continuació:
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PRESTACIÓ Nº 1

•
•
•
•
•
•

2018 i 2019
CATEGORIA LABORAL
Vigilant de Seguretat diürn laborable
Vigilant de Seguretat nocturn laborable
Vigilant de Seguretat diürn festiu
Vigilant de Seguretat nocturn festiu
Auxiliar diürn laborable
Auxiliar diürn festiu

PREU/HORA
19,54
20,75
20,51
21,72
13,94
14,83

2018 i 2019
CATEGORIA LABORAL
Vigilant de Seguretat diürn festiu
Vigilant de Seguretat nocturn festiu
Auxiliar diürn festiu
Auxiliar nocturn festiu
Cap de Seguretat
Cap de Servei / Cap de Zona

PREU/HORA
18,88
20,09
14,83
15,68
23,29
21,58

2018 i 2019
CATEGORIA LABORAL
Vigilant de Seguretat – Responsable d’equip
Auxiliar aparcador diürn festiu
Auxiliar cobrador diürn festiu
Cap de Seguretat
Cap de Servei / Cap de Zona

PREU/HORA
19,81
14,83
15,31
23,29
21,58

PRESTACIÓ Nº 2

•
•
•
•
•
•
PRESTACIÓ Nº 3

•
•
•
•
•

8. FORMA DE PAGAMENT
A la finalització de cada feina executada, s’emetrà el corresponent albarà que es presentarà a
l’Àrea d’Explotació i Negoci, un cop revisat i acceptat el treball mitjançant número de
comanda es podrà procedir a la presentació de la factura corresponent que serà abonada, i la
forma de pagament serà l’habitual del Circuit.
9. CAPACITAT PER CONTRACTAR
Estan facultades per subscriure aquest contracte amb el Circuit de Barcelona-Catalunya les
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persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar
d’acord amb allò que estableix l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Les persones estrangeres no membres de la Unió Europea, hauran de complir, a més, els
requisits de l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en concret les
empreses hauran de tenir oberta sucursal a Espanya i haurà d’estar inscrites al Registre
Mercantil.
El Sector Públic pot contractat amb Unions Temporals d’Empresaris (UTE) que es constitueixen
temporalment a l’efecte, sense que sigui necessari la formalització d’aquestes en escriptura
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. Aquests empresari quedaran
obligats solidàriament davant el Circuit de Barcelona-Catalunya i, hauran de nomenar un
representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercitar els drets i complir
les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sense perjudici de
l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i
pagaments de quantia significativa.
Pel que afecta als licitadors no espanyols d’estats membres de la Comunitat Europea o
signants de l’Acord sobre l’Estat Econòmic Europeu serà suficient que es trobin inscrits en els
Registres previstos en l’annex I RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
10. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Cap licitador podrà presentar més d’una proposta, ja sigui individualment o formant part
d’una unió temporal amb d’altres empreses. Donat el cas les propostes seran automàticament
desestimades.
Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions en tres sobres tancats amb els
número 1, 2 i 3, el dia 3 d’abril de 2018 en horari de 09:00h a 12:00 h a l’adreça:
Circuits de Catalunya, S.L.
Mas “La Moreneta”
08160 Montmeló
At. Assessoria Jurídica
Els tres sobres tancats i marcats amb els números 1, 2 i 3, si farà constar:
-

L’objecte del contracte
Títol del contingut del sobre
El nom i dades del licitador
La signatura de qui present l’oferta
Adreça electrònica.

Les propostes seran presentades en paper i suport informàtic (CD, memòria flash).
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Tota la documentació haurà de lliurar-se en català. Així mateix, en qualsevol relació entre
Circuit de Barcelona-Catalunya i l’adjudicatari s’utilitzarà el català. L’adjudicatari del
contracte, o en el seu cas, els subcontractistes, utilitzaran el català de forma correcte
lingüísticament, en els seus rètols, les publicacions i tots els instruments de comunicació que
derivin de l’execució del contracte.
L’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català que es deriven de
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen, donaran lloc a la resolució del contracte.
Les propostes presentades fora del termini que s’estipula en el present plec no seran admeses
sota cap concepte.
Les propostes seran secretes i la seva presentació pressuposa l’acceptació incondicionada per
part del licitador del contingut dels Plecs de Clàusules Econòmiques i Administratives, del Plec
de Prescripcions Tècniques i del seus annexes.
Cap licitador podrà presentar més d’una proposta, ja sigui individualment o formant part
d’una unió temporal amb d’altres empreses.
11. DOCUMENTACIÓ
Sobre número 1. Documentació administrativa.
En aquesta oferta s’hauran d’incloure els següents documents:
a) En cas que el licitador sigui una persona jurídica, escriptura de constitució i/o
modificació inscrita al Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a
la legislació mercantil que li sigui d’aplicació. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat
d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, de modificació,
estatut acta fundacional en el que constin les normes per les quals es regula la seva
activitat, inscrits, en el seu cas en el corresponent registre oficial.
b) En cas que el licitador sigui una persona física, el Document Nacional d’Identitat o el
passaport, el NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el què opera en el
tràfic mercantil.
c) En el cas que la persona que signa l’oferta representi una empresa o una persona
individual, DNI o passaport del signatari de l’oferta i l’escriptura o document
justificatiu dels poders de qui signa la proposició presentada, degudament inscrit en el
Registre Mercantil en el cas de societats mercantils.
d) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i l’acreditativa de la
solvència tècnica i professional.
La solvència econòmica i financera es podrà acreditar amb la presentació dels següents
mitjans:
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•

Informe d’institucions financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos laborals.

•

Quan es tracti de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o extractes
de les mateixes, en el suposat que la publicació d’aquestes sigui obligatori en els
Estats a on es trobin establerts.

•

Declaració relativa a les xifres de negoci global i de les obres, subministraments,
serveis o treballs realitzats per l’empresa en el curs dels tres últims exercicis.

Els licitadors que presentin oferta conjunta de licitació hauran d’acreditar cadascun
d’ells la corresponent solvència tal com disposa l’article 74.1 RDL 3/2011, de 14 de
novembre.
La solvència tècnica o professional s’acreditarà amb la presentació de tots els mitjans
següents:
•

Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres (3) anys que
inclogui el import, les dates i el destinatari, acreditant-los amb els corresponents
certificats o declaracions emeses per l’entitat corresponent.

•

Documentació acreditativa de tenir la certificació ISO 14001 o indicació de les
mesures de gestió mediambiental que s’aplicaran als serveis o treballs, com ara l’ús
o subministrament de productes amb certificació tipus l’etiqueta ecològica europea
o el distintiu de garantia de qualitat ambiental.

•

Experiència demostrable en esdeveniments esportius i/o d’altres espectacles públics
amb gran afluència de públic.

e) Original de la declaració responsable, i adreçada a una autoritat administrativa, un
notari o un organisme professional qualificat, de no trobar-se incursa l’empresa en
prohibició de contractar i d’estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, conforme l’article 146 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Les empreses podran aportar el certificat d’inscripció en el Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Coneixement, Junta Consultiva
de Contractació Administrativa, Passeig de Gràcia, 19, 5ª Planta, 08007 Barcelona,
telèfon d’informació 012, o a la web de la Generalitat de Catalunya, Departament
d’Economia i Coneixement), juntament amb una declaració responsable de la vigència
de les dades que inclou. La presentació d’aquest certificat eximeix a l’empresa del
lliurament material de la documentació que acredita la personalitat jurídica, la
capacitat per contractar i la declaració de no estar comprès en cap de les prohibicions
de contractar d’acord amb l’article 60 del RDL 3/2011 i la representació, segons es
preveu a l’article 1.4 del Decret 107/2005, de 31 de maig de creació del Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, serà necessari el lliurament de la
còpia compulsada degudament legitimada per notari del Document Nacional
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d’Identitat de l’empresari o representant de l’empresa licitadora.
f) Els licitadors estrangers d’Estats membres de la Comunitat Europea o no signataris de
l’acord d’Espai Econòmic Europeu acreditaran la seva capacitat d’obrar mitjançant la
inscripció en els Registres o presentació de les certificacions. El altres empresaris
estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb un certificat expedit per
l’Ambaixada d’Espanya a l’Estat corresponent, i a més, hauran de presentar documents
que acreditin que l’empresa té oberta sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats
o representants per a les seves operacions i que estiguin inscrits al Registre Mercantil.
Els licitadors estranger d’Estats no membres de la comunitat Europea o no signataris
de l’acord de l’Espai Econòmic Europeu hauran d’adjuntar informe de la presentació
diplomàtica espanyola a l’Estat d’origen conforme l’Estat de procedència admet la
participació de persones espanyoles en la contractació amb l’Administració en forma
substancialment anàloga. A més, hauran de presentar constància documental
conforme l’empresa té oberta sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o
representants per a les seves operacions i hauran d’estar inscrits al Registre Mercantil.
g) En el cas que diversos licitadors presentin oferta conjunta de licitació, cadascun
presentarà justificació de la seva personalitat.
Els licitadors, tant persones físiques com jurídiques, que presentin oferta conjunta de
licitació hauran d’aportar una declaració responsable comprometent-se a constituir
una Unió Temporal d’Empreses, en cas de resultar adjudicataris del contracte. La
durada de les Unions Temporals d’Empreses, serà coincident amb la del contracte fins a
la seva extinció.
h) Documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i de Seguretat Social, les quals són:
Obligacions Tributàries:
a) Acreditació per part del contractista del compliment de les obligacions tributàries
en relació al Impost d’Activitats Econòmiques. El contractista haurà de presentar el
document d’alta d’aquest impost, relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut, acompanyat de la
declaració responsable conforme no s’ha donat de baixa en la matrícula del impost.
b) En el cas de que les empreses contractistes es trobin dins d’algun supòsit
d’exempció del Impost d’Activitats Econòmiques, recollits a l’article 83.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals, hauran
d’acreditar-ho.
c) Certificat positiu de l’òrgan competent acreditatiu de trobar-se al corrent
d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb
l’Estat, és a dir, Certificació de contractistes i subcontractistes emes per l’Agència
Tributària.
d) En el cas que el licitador sigui estranger el certificat de residència, i certificat
positiu emès per l’òrgan competent, conforme compleix les seves obligacions
tributàries al seu país d’origen.
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Obligacions de Seguretat Social:
a) Certificat positiu emès per l’òrgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. D’acord amb allò establert
a la disposició addicional sisena del Reial Decret 2064/1995 de 22 de desembre, pel
que s’aprova el Reglament General sobre cotització i liquidació d’altres drets de la
Seguretat Social, les dades i altre informació acreditatives d’estar al corrent en el
compliment d’obligacions amb la Seguretat Social poden ser objecte d’impressió
autoritzada a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics mitjançant la
inclusió, en el document emès, de l’empremta electrònica i la clau d’identificació
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, tenint la mateixa validesa i eficàcia
que les certificacions que expedeixen amb aquestes finalitats els òrgans
competents de l’esmentat servei comú de la Seguretat Social.
b) En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o
documents a què es refereix aquest apartat, s’acreditarà aquesta circumstància
mitjançant la declaració responsable.
c) Quan es tracti d’empreses membres d’estats de la Comunitat Europea o d’estats
signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu i aquesta possibilitat estigui
prevista a la legislació de l’estat respectiu, podrà també ser substituït per una
declaració responsable atorgada davant una autoritat judicial.
Per accedir a la licitació es podran presentar fotocòpies dels documents sol·licitats, podent
Circuit de Barcelona-Catalunya requerir a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte la
presentació dels mateixos en original o còpies legalitzades legitimades per un notari o
l’administració pública.
El compliment d’aquests requisits són condició necessària per a presentar-se a la licitació i per
a l’adjudicació del contracte.
Sobre número 2. Documentació Tècnica
Descripció de les referències tècniques tal i com es demana al Plec de Prescripcions Tècniques
que regeixen per a la present licitació.
Sobre número 3. Proposta Econòmica
Proposta econòmica de la oferta degudament signada pel licitador. El preu no inclourà l’IVA
i haurà d’especificar-se d’acord amb els conceptes següents:

• SERVEI FIX PERMANANET, PREU ANUAL I PREU HORA DE CADASCUNA DE LES
CATEGORIES.
• SERVEI CURSES I ALTRES ESDEVENIMENTS, PREU ANUAL I PREU HORA DE
CADASCUNA DE LES CATEGORIES.
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• SERVEI DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ APARCAMENTS, PREU ANUAL I PREU HORA
DE CADASCUNA DE LES CATEGORIES.
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errades que impedeixin de
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la.
12. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de Contractació estarà formada pel següents membres:
-

1 Responsable del Departament d’Administració
2 Responsables Tècnics

-

1 Responsable del Departament d’Administració
1 Responsable Tècnic
1 Responsable Jurídic

O bé

La Mesa de Contractació valorarà prèviament la documentació aportada en el sobre número
1 i el sobre número 2, i desestimarà automàticament aquelles empreses licitadores que no
aportin tota la documentació requerida; així mateix, en el cas de que es detectin errades
materials en la presentació dels documents podrà atorgar als licitadors afectats un termini no
superior a tres dies per esmenar-ho.
13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes aquelles ofertes admeses al
concurs, que igualin o superin el mínim de puntuació establert. No obstant, Circuit de
Barcelona-Catalunya podrà, quan cap concursant assoleixi la puntuació mínima exigida per
ser adjudicatari de conformitat amb l’apartat anterior i en base als criteris d’adjudicació,
rebutjar totes les ofertes i declarar desert el concurs o optar per la millor oferta present
Els criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació del concurs són els que
seguidament es relacionen i per la ponderació que se’ls atribueix (total 100 punts).
Si els licitadors no presenten documentació suficient que permeti ponderar algun d’aquests
criteris d’adjudicació, no s’assignarà puntuació alguna al qualificar-los.
CRITERIS
Valoració Econòmica (màxim 60 punts)
• Oferta econòmica

PUNTUACIÓ
Fins a 60 punts

Presentar oferta per a cadascun dels serveis requerits per separat i pel total del pressupost de
licitació.
FORMULA DE PUNTUACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA
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VO= OM*PMO
OF
VO =
OM =
PMO =
OF =

Valoració de l’oferta
Menor oferta vàlidament emesa
Puntuació màxima a obtenir
Oferta

Els Criteris Tècnics d’Adjudicació estan estipulats en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Per determinar les baixes temeràries serà d’aplicació l’article 85 de RD 1098/2001 pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Article 85. Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries.
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en el següents
supòsits:
1. Quan, concurrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de aquesta
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
aquesta mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de10 unitats percentuals, es
procedirà al càlcul de un nova mitjana nomes amb les ofertes que no es trobin en el suposi
indicat. En tota cas, si el número de la resta d’ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
5. Excepcionalment, i atenent a l’objecte del contracte i circumstancies del mercat, l’òrgan de
contractació podrà motivadament reduir en un terç en el corresponent plec de clàusules
administratives particulars els percentatges establerts en el apartats anterior.
6. Per a la valoració de les ofertes com desproporcionades, la mesa de contractació podrà
considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada.

No es prendran en consideració pel càlcul de l’oferta més avantatjosa les ofertes amb qualitat
inacceptable, determinant-se com a tals les que tinguin una puntuació total o inferior a 70
punts.
Així mateix, es considera un paràmetre anormal objectiu per apreciar que les proposicions no
poden ser complertes, com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
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desproporcionats, la indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categoria
professional, segons el conveni laboral vigent.
En cas d’empat es seguirà les següents regles:
-

-

En cas d’igualtat entre dos o més licitadors, des del punt de vista dels criteris objectius
que serveixen de base per a l’adjudicació, serà preferida la proposició presentada per
aquella empresa que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica, tingui en la seva
plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social
superior al 2% de la mateixa.
Si no es pot dirimir l’empat en la forma prevista en el paràgraf anterior, s’adjudicarà al
licitador que hagi obtingut major puntuació pel criteri preu.
Si persisteix l’empat, per sorteig, amb presència de totes les empreses participants a la
licitació.

14. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s’adjudicarà en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l’obertura de les
proposicions econòmiques.
L’adjudicació del contracte, un cop acordada, serà notificada als participants en la licitació
mitjançant correu electrònic.
15. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1. El contracte es perfecciona mitjançant l’adjudicació realitzada per l’Òrgan de
Contractació.
2. El contracte s’ajustarà al contingut dels Plec de Clàusules Econòmiques, el Plec de
Prescripcions Tècniques i als seus annexes i, s’inclourà l’oferta presentada per
l’empresa que resulti adjudicatària. Es formalitzarà sempre en document
administratiu, llevat que alguna de les parts sol·liciti la formalització en escriptura
pública, cas en el que la part que ho sol·liciti s’haurà de fer càrrec de les despeses que
això comporti. La part que ho motivi haurà de lliurar dues còpies simples de l’esmentat
document a l’altra part en un termini màxim de 15 dies.
3. Quan per causes imputable a l’empresa a l’empresa adjudicatària no es pogués
formalitzar el contracte, Circuit de Barcelona-Catalunya podrà acordar la seva
resolució anticipada, amb audiència prèvia de l’interessat i, en cas de que aquesta
formuli oposició, retardant el procés, serà procedent la sol·licitud per part de Circuit de
Barcelona-Catalunya d’indemnització per danys i perjudici.
16. PERSONAL A SUBROGAR
En virtut de l’article 14 del Conveni Col·lectiu Estatal per a les empreses de seguretat,
actualment en vigor, i que seguidament es transcriu, l’empresa que resulti adjudicatària està
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obligada a subrogar-se en els contractes dels treballadors adscrits.
Article 14. Subrogació de serveis
Donades les especials característiques i circumstàncies de l’activitat, que exigeixen mobilitat dels treballadors d’uns
a d’altres llocs de treball, aquest article té com a finalitat garantir l’estabilitat en el treball dels treballadors
d’aquest sector, encara que no en el lloc de treball, amb clara diferència entre subrogació de serveis compresos en
la lletra A i de transport de fons compresos en la lletra B, en base a la següent normativa:
a) Serveis de vigilància, sistemes de seguretat, transports d’explosius, protecció personal i guarderia de
particular de camp:
Quan una empresa cessi en l’adjudicació dels serveis contractats d’un client, públic o privat, per rescissió,
per qualsevol causa, del contracte d’arrendament de serveis, la nova empresa adjudicatària està, en tot
cas, obligada a subrogar-se en els contractes dels treballadors adscrits a aquest contracte y lloc de treball,
qualsevol que sigui la modalitat de contractació dels mateixos, i/o nivell funcional, sempre que s’acrediti
una antiguitat real mínima, dels treballadors afectats en el servei objecte de subrogació, de set mesos
immediatament anteriors a la data en que la subrogació es produeixi, incloent en aquest període de
permanència les absències reglamentaries del treballador del servei subrogat establertes en els Articles 45,
46 i 50 d’aquest Conveni Col·lectiu, les situacions d’Incapacitat Temporal i suspensions disciplinaries,
qualsevol que sigui la seva causa, excloent-se expressament les excedències regulades en els Articles 48,
llevat dels treballadors que hagin estat contractats per obra o servei determinat.
Així mateix procedirà la subrogació, quan l’antiguitat en l’empresa i en el servei coincideixi, encara que
aquesta antiguitat sigui inferior a set mesos.
Igualment procedirà la subrogació quan existeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions a on es
presta el servei.

Conveni

Antiguitat

Categoria

Contracte

Seguretat Privada

21/05/2010

Vigilant
Seguretat
Vigilant
Seguretat

100
indefinit
100
Indefinit
100
Indefinit

Seguretat Privada

09/08/1985

Seguretat Privada

12/05/2014

Coordinador

Seguretat Privada

17/03/2000

Vigilant
Seguretat

100
Indefinit

Seguretat Privada

18/08/2004

Vigilant
Seguretat

100
Indefinit

Avantatges
Tipus
Import

Jornada

Perillositat

100%

140,70

Km

50Km/dia

100%

140,70

Km
Resp. Equip

50Km/dia
90,82

140,70

Km
Ajuda
minusvàlid

40km/dia

100%
100%

140,70

100%

118,54

També es troben adherits al contracte del Servei de Seguretat els Auxiliars que a continuació
es detallen, encara que la seva subrogació no sigui obligatòria per llei, pel seu coneixement
de les instal·lacions i particularitats del Circuit poden ser d’interès per a l’empresa
adjudicatària:
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Conveni

Antiguitat

Categoria

06/06/2013

Auxiliar Serveis

07/01/2016

Auxiliar Serveis

Estatut
Treballadors

03/08/2017

Auxiliar Serveis

Estatut
Treballadors

11/02/2016

Auxiliar Serveis

Estatut
Treballadors
Estatut
Treballadors

Contracte
401Obra i
Servei
401 Obra i
Servei
502
Acumulació
Tasques
401 Obra i
Servei

Jorna
da
100%

Avantatges
Tipus
Import
Complement
70,42
lloc Treball

100%
100%
100%

Brut Anual
10.752,78
9.907,80

84,34%

8.356,23
9.907,80

Aquest personal, llevat de conveni propi de l’empresa adjudicatària, li és d’aplicació l’Estatut
dels Treballadors.
17. ALTRES OBLIGACIONS DE LES PARTS
17.1.

Condicions d’execució:
La empresa adjudicatària assumirà, com a condició especial d’execució, l’obligació
d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes
per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadrin i desenvolupi la
prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.
És condició d’execució que l’empresa adjudicatària organitzi formació professional
en el lloc de treball que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites
a l’execució del contracte i les seves capacitats i qualificació.
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària que executarà el contracte no
pot tenir un percentatge superior al 50% de treballadors/treballadores amb
contracte de caràcter temporal.
L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat d’ocupació, la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i la integració social dels col·lectius més
desfavorits i ha de disposar de mitjans propis per al desenvolupament de la
prestació objecte del contracte.
És condició especial d’execució que, durant l’execució del contracte, l’empresa
adjudicatària compleixi i acrediti, per a les noves contractacions, que almenys un
50% d’aquestes són indefinides.
És condició especial d’execució mantenir la plantilla de treballadors i treballadores
mínima adscrita a l’execució del contracte i descrit als plecs, sense que procedeixi
suspendre o extingir els contractes de treball de la plantilla, excepte les
suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o
d’acomiadaments disciplinaris.
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17.2.

Igualtat de gènere
L’empresa que resulti adjudicatària, en l’elaboració i presentació de l’objecte del
contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de
discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge.

17.3.

Compra Ètica
L’empresa que resulti adjudicatària vetllarà perquè en l’execució del contracte tots
els productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes
internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals
tenen per objecte promoure drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball
decent i millorar la protecció social

17.4.

Transparència Fiscal
Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que
executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris
d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents
d’aquest contracte han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la
legislació vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos
en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió
Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.
L’adjudicatari del contracte i, si escau, els subcontractistes estan obligats a
presentar una declaració responsable en la qual es comprometin a complir
rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social, i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària
en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.

17.5.

Idioma a emprar
L’empresa licitadora ha d’emprar el català en les relacions amb el Circuit de
Barcelona-Catalunya 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 els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions
objecte del contracte.
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llegua catalana.

17.6.

Ètica
1. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
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a.
b.

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels
contractes.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic

c.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc).

e.

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f.

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.

2. Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte.
17.7.

Confidencialitat
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter
confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de
propietat intel·lectual, i quan la difusió d’aquests a terceres persones pugui ser
contrària als interessos comercials legítims dels licitadors i/o perjudicar la
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el tractament d’aquests
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
Si s’escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat que ha
de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir, i han de
determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant una
sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta
qualificació és correcte, d’acord amb els principis de publicitat i transparència que
regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si escau, prèvia audiència dels
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licitadors.
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades del
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) que consten a registres públics.
17.8.

Condicions en matèria de riscos laborals a complir per l’adjudicatari del contracte:
Donant compliment als articles 4 i 6 de 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, l’empresa que resulti adjudicatària d’aquest contracte, ha
d’acreditar mitjançant la documentació que li serà sol·licitada per Circuit de
Barcelona, que en funció de l’execució del contracte s’han complert les obligacions
derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció dels llocs de treball,
de condicions de treball i de prevenció de riscos laborals.
Així mateix Circuit de Barcelona-Catalunya, posarà a disposició de l’empresa
adjudicaria tota la documentació en matèria de Riscos Laborals que afecti a
l’execució del contracte.

17.9.

Obligacions derivades de disposicions laborals.
L’adjudicatari s’obliga sota la seva responsabilitat, de les disposicions vigents sobre
legislació laboral, conveni del sector, legislació social, de Seguretat Social,
seguretat i salut laboral, fiscal i qualsevol altre de caràcter general aplicable.
L’incompliment d’aquestes obligacions legals per part de l’empresa adjudicatària,
o la infracció de les disposicions sobre seguretat i salut en el treball, no
comportarà cap mena de responsabilitat a Circuit de Barcelona-Catalunya. Tot el
personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’empresa
adjudicatària a tots els efectes, sense que entre aquest i Circuits de BarcelonaCatalunya existeix cap vincle de dependència funcional ni laboral, atès que
dependrà únicament i exclusivament d’aquella, la qual tindrà tots els drets i
obligacions inherents a la qualitat d’empresari, respecte de l’esmentat personal, i
sense que en cap cas resulti responsable Circuit de Barcelona-Catalunya de les
obligacions nascudes entre l’adjudicatari i el seus treballadors com a conseqüència,
directa o indirecta, de la prestació dels servei que es contracta. A tal efecte, i amb
caràcter previ a l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari vindrà obligat a
especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte,
qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones, haurà de comunicar-se
prèviament a Circuit de Barcelona-Catalunya i acreditar que la seva situació laboral
s’ajusta a dret.
Són d’aplicació a la present licitació el Conveni Col·lectius Estatal per a les
empreses de Seguretat (Vigilants), i pels Auxiliars, llevat de conveni propi de
l’empresa licitadora, l’Estatut dels Treballadors.
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17.10. Protecció de Dades:
El contractista s’obliga al compliment d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i al Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD (en endavant RLOPD) en relació a les dades
personals a les que tingui accés durant la vigència d’aquest contracte. La
documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de la prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponen a
Circuit de Barcelona-Catalunya responsable del fitxer de dades personals, té
caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per
cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica,
ni transmissió a terceres persones fora de l’estrica àmbit de l’execució directa del
contracte, ni tant sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat
que presta el servei objecte d’aquest contracte.
Concretament, l’entitat adjudicatària del contracte, com a encarregada del
tractament de les dades personals que són de titularitat de Circuit de BarcelonaCatalunya es compromet a utilitzar-les amb la única i exclusiva finalitat de prestar
els serveis encarregats.
El contractista es compromet, d’acord amb el que disposa l’article 12.2 de la LOPD,
a tractar les dades conforme a les instruccions de Circuit de Barcelona-Catalunya,
per a l’estricta prestació dels serveis contractats, a no aplicar o utilitzar les dades
personals que provinguin dels fitxer titularitat de Circuit de Barcelona-Catalunya
amb una finalitat diferent a la d’aquest contracte i a no comunicar-les ni cedir-les,
ni tant sols per a la seva conservació, a altres persones.
Les dades personals que es contenen en els fitxer titularitat de Circuit de
Barcelona-Catalunya quedaran durant tot el temps de prestació del servei
emparades sota aquest contracte en poder del contractista.
El contractista es compromet, d’acord amb el que disposa l’article 12.3 de la LOPD,
a retornar els suports en els quals constin les dades personals obtingudes com a
conseqüència de la prestació del servei, sense conservar cap còpia i sense que cap
persona externa tingui accés a les dades si no és perquè disposa d’autorització
expressa de Circuit de Barcelona-Catalunya.
D’acord amb el que disposa l’article 9 de la LOPD, el contractista es compromet a
adoptar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la
seguretat de les dades personals que provenen dels fitxer titularitat de Circuit de
Barcelona-Catalunya i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provingui de l’acció
humana o del medi físic o natural.
D’acord amb l’article 80 del RLOPD, les mesures de seguretat exigibles es
classifiquen entres nivells: bàsic, mitjà i alt i aquests nivells s’establiran atenent a la
naturalesa de la informació tractada, en relació amb la major o menor necessitat
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de garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.
18. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Seran causes de resolució del contracte, a més de les ja esmentades, el següents motius:
1. El incompliment de qualsevol de les clàusules dels documents contractuals.
2. La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.
3. La falta de veracitat en el contingut de qualsevol document o declaració aportada en
el procés de licitació.
4. Incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i higiene en el treball.
5. L’acord mutu de les parts.
19. PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT EN LES SEVES
RELACIONS EN L’ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ AMB EL SECTOR PUBLIC DE
CATALUNYA.
D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de
convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han
d’adequar l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els
efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.
En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves
relacions contractuals en l’àmbit de la contractació pública del sector públic de Catalunya.
Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules o
documents reguladors de la contractació.
Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector
públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per
aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o
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la relació contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que
pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes.
b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o
de les prestacions a licitar.
c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
3.

En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos. Constitueixen en tota cas situacions de conflicte
d’interessos contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b. No sol·licitar, directa o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte.
c. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos
o per a terceres persones amb voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenirse de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportament col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc).
e. No utilitzar informació confidencial coneguda mitjançant el contracte i/o
durant la licitació, per obtenir, directa o indirectament, un avantatge o
benefici.
f. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquests realitzi
per al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
g. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o Administracions de referencia, sens perjudici del compliment
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de les obligacions de transparència que els pertoqui de forma directa o previsió
legal.
h. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
4. L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels
licitadors o contractistes s’ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislació de
contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
20. JURISDICCIÓ COMPETENT
Totes les premisses contingudes en la documentació contractual es regiran d’acord amb les
lleis espanyoles i, en cas de produir-se qualsevol disputa referent a l’existència, interpretació o
execució del contracte que les parts implicades no pogueren resoldre de forma amistosa i de
comú acord entre elles, ambdues parts renunciaran expressament al seu propi fur i es
sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Circuits de Catalunya, S.L.
Mas “La Moreneta”
08160 Montmeló
www.circuitcat.com
Certificació ISO 14001-2015

23

