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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS

CLÀUSULA 1. PRESENTACIÓ
L’organització interessada és l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES PER A GAIS I
LESBIANES, en endavant ACEGAL.
ACEGAL és una entitat sense afany de lucre, fundada a l’empara de la Llei Orgànica
11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical; la Llei 196/1977, d’1 d’abril, Reguladora del
dret d’associació sindical; i del Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, Sobre dipòsit
d’estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials.
Els estatuts d’ACEGAL han estat dipositats en l’Oficina Pública de Dipòsit d’Estatuts de
la Generalitat de Catalunya amb número d’expedient 07/79/28.
CLÀUSULA 2. MISSIÓ
Entre els objectius d’ACEGAL es troben:


Fomentar i promoure la visibilitat de la comunitat LGTBI dins i fora de Catalunya
mitjançant les nostres activitats públiques i donar suport a tot tipus d’entitats i
associacions, públiques i privades, catalanes i internacionals que defensin els drets
LGTB.



Promoure, fomentar i recolzar iniciatives que fomentin i defensin els drets de les
persones LGTBI.

En el marc d’aquest objectiu ACEGAL organitza anualment l’esdeveniment Pride! BCN.
Aquest projecte que es liderat per ACEGAL, compta amb el recolzament de més de 30
entitats de diferent àmbit LGTBI i s’ha consolidat com la celebració de l’Orgull LGTBI de
la ciutat de Barcelona.

CLÀUSULA 3. CONTACTE
La seu d’ACEGAL es troba ubicada al Carrer de la Diputació, 163 local 2 de la ciutat de
Barcelona (Barcelona). Telèfon 934 53 4366 i correu info@pridebarcelona.org
CLÀUSULA 4. PERSONALITAT JURÍDICA I REGISTRE
ACEGAL és una entitat sense afany de lucre, fundada a l’empara de la Llei Orgànica 11/1985,
de 2 d’agost, de Llibertat Sindical; la Llei 196/1977, d’1 d’abril, Reguladora del dret
d’associació sindical; i del Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, Sobre dipòsit d’estatuts de
les organitzacions sindicals i empresarials.
Els seu Número d’Identificació Fiscal és el G64717812. Els estatuts d’ACEGAL han estat
dipositats en l’Oficina Pública de Dipòsit d’Estatuts de la Generalitat de Catalunya amb
número d’expedient 07/79/28.
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CLÀUSULA 5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
PRIDE! BCN és un esdeveniment sense afany de lucre que ha esdevingut la celebració de
l’Orgull LGTBI de la ciutat de Barcelona.
La seva organització recau formalment sobre ACEGAL i compta amb el recolzament de més
de 30 entitats de diferents àmbits LGTBI de Barcelona i Catalunya i, també amb el
recolzament institucional de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona.
Pride! BCN ha esdevingut una de les celebracions de l’Orgull més populars d’Europa, a la
que hi assisteixen cada any més de 300.000 persones. Barcelona compta amb una dilatada
història de lluita pels drets LGTBI, al temps que s’ha convertit en una de les destinacions
predilectes del col∙lectiu a nivell internacional, si a més hi afegim que Pride! BCN es recolza
en un equip motivat i voluntariós que s’esforça al màxim per tenir cura de cada detall de la
celebració… resulta fàcil entendre per què Pride! BCN converteix la ciutat, cada estiu, en la
capital LGTBI de la Mediterrània!
Una de les característiques de Pride! BCN es el seu compromís amb l’àmbit social LGTBI.
Cada Pride es dedica a una temàtica específica – l’edició del 2019 posarà el focus sobre en
la defensa dels drets de les famílies LGTBI. – al temps que més de 30 entitats socials
col∙laboren amb l’organització de l’esdeveniment, ajudant a definir i a difondre el seu
contingut, i oferint nombroses activitats durant els 15 dies de celebració del Pride. Gràcies
a aquestes entitats, Pride! BCN ofereix una acurada selecció d’activitats relacionades amb
la realitat social del col∙lectiu LGTBI: xerrades, seminaris, exposicions artístiques, cinema,
espectacles… l’agenda de social de Pride! BCN és a vessar de propostes!
El programa del Pride es desenvolupa, principalment, a dos localitzacions clau de la ciutat:
A l’Avinguda Reina Maria Cristina, i al Gaixample. El primer acull el Village, epicentre de la
celebració que acull infinitat d’activitats, des de curses de talons o la gimcana solidària, fins
a propostes esportives, passant per la gal∙la Miss Drag Queen; també l’escenari de Pride
Kids, amb propostes de lúdiques per la canalla: jocs infantils, castells inflables, gimcana,
guerra d’aigua… tot envoltats d’un entorn espectacular!

CLÀUSULA 6. RÈGIM JURIDIC
El present procediment d’adjudicació està sotmès als principis de publicitat, concurrència,
confidencialitat, transparència, igualtat i no discriminació.
Las parts quedaran sotmeses expressament al que s’estableix en aquest plec i en les
corresponents Prescripcions Tècniques Particulars, que tenen caràcter contractual, pel que
deuran ser signades en prova de conformitat en el mateix acte de formalització del contracte.
El contracte tindrà caràcter mercantil i es regirà per allò que disposin les seves pròpies
clàusules i en les que en elles no estigui previst, per la legislació aplicable.
CLÀUSULA 7. CAPACITAT PER CONTRACTAR
Podran optar a l’adjudicació d’aquest procediment de contractació les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres a títol individual o en unió temporal d’empreses, que
tinguin plena capacitat d’obrar, que no es trobin en circumstàncies de prohibicions o
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incompatibilitats per contractar i que acreditin llur solvència econòmica i financera, tècnica
o professional.
A més, l’adjudicatari haurà de ser persona física o jurídica la finalitat o activitat de la qual
tingui relació directa amb l’objecte del contracte i disposar d’una organització amb elements
materials i personals suficients per llur deguda execució.
CLÀUSULA 8. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
El contracte objecte d’aquest procediment quedarà supeditat a l’existència de crèdit
pressupostari suficient segons el que s’estipuli en el punt 23 de l’Annex I del PCA.

SECCIÓ SEGONA. DEL CONTRACTE

CLÀUSULA 9. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte al que es refereix aquest plec és la prestació del servei descrit en
l’Apartat 1 del Annex I. La descripció i característiques de la prestació del servei per part de
l’adjudicatari seran les estipulades en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en el
que s’especificaran els factors de tot ordre a tenir en compte.
Si el contracte es divideix en lots, els licitadors podran optar a un lot, a diversos o a tots ells,
excepte que s’estableixi un número màxim de lots per licitador, pel que s’estarà a l’estipulat
en l’Apartat 1 de l’Annex I del present plec.
CLÀUSULA 10. CONTINGUT MINIM
El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el licitador
podrà millorar‐lo i/o adequar‐lo als objectius i continguts plantejats a millors o majors
expectatives, sempre que a judici de l’òrgan de contractació, aquests millorin de manera
substancial els objectes inicialment plantejats.
CLÀUSULA 11. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE.
La retribució adjudicatari consistiria en un preu cert que deurà expressar‐se en euros. El
pressupost base de la licitació del contracte correspon a la quantitat expressada en l’Apartat
3 de l’Annex I del present plec. El seu càlcul inclou tots els factors de valoració i despeses
que, segons els documents contractuals i la legislació vigent són per compte de l’adjudicatari,
així com els tributs de qualsevol índole.
En tot cas s’indicarà com a partida independent, l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA).
Les proposicions que es presentin superant el pressupost base de la licitació, seran
automàticament rebutjades.
El preu del contracte serà aquell al que correspongui l’import de l’adjudicació que, en cap
cas, podrà ser superior al pressupost base de la licitació.
De conformitat amb l’objecte del present procediment de contractació, l’import de
l’adjudicació no constitueix obligació de pagament, abonant‐se únicament la suma dels
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serveis efectivament prestats durant el període de vigència del contracte, sense que pugui,
en cap cas, sobrepassar‐se l’import de l’adjudicació.
CLÀUSULA 12. PROCEDIMENT
El contracte s’adjudicarà mitjanant procediment ordinari, de conformitat amb el previst amb
les Instruccions de Contractació d’ACEGAL, i es portarà a terme atenent a un únic criteri de
valoració (preu) o bé, a una pluralitat de criteris, segons el que disposi l’Apartat 21 de l’Annex
I del present plec.
CLÀUSULA 13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació, són els assenyalats en l’Apartat 21
d’Annex I del present plec, amb la ponderació atribuïda a cadascun d’ells o, en el seu cas, per
ordre d’importància decreixent. Quan se senyali un únic criteri d’adjudicació, aquest ha de
ser el de preu més baix.
En el cas de que es consideri més d’un criteri i el procediment d’adjudicació s’articuli en
diverses fases, s’indicarà en l’Apartat 21 de l’Annex I del present plec, en quina d’aquestes
fases s’aniran aplicant els diferents criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigit al
licitador per a continuar en el procés selectiu.
D’entre els criteris d’adjudicació, en el mateix apartat 21 de l’Annex I, se senyalaran els que
seran presos en consideració als efectes d’apreciar, en el seu cas, que una proposició conté
valors anormals o desproporcionats que dificultin el seu compliment, determinant‐se en tal
cas els límits que permetran apreciar aquestes circumstàncies.
CLÀUSULA 14. EFECTES DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ. RENUNCIA I DESESTIMENT.
La proposta d’adjudicació del contracte no crea cap tipus de dret a favor del licitador
proposat que no adquirirà aquests drets, respecte d’ACEGAL, fins que no es formalitzi el
contracte.
Abans de l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació, per raons motivades, podrà
renunciar a la celebració del contracte. També podrà desistir del procediment abans de
l’adjudicació quant s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
CLÀUSULA 15. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicació del contracte correspon a l’òrgan de contractació assenyalat en l’Apartat 2 de
l’Annex I del present plec.
L’òrgan de contractació tindrà alternativament la facultat d’adjudicar el contracte a la
proposta més avantatjosa en el seu conjunt, si s’atén a una pluralitat de criteris, o a la
proposició que incorpori el preu més baix, quan aquest sigui l’únic criteri a considerar.
L’adjudicació s’acordarà en resolució motivada en el termini màxim de dos (2) mesos, a
comptar des de l’apertura de les proposicions, quan per a l’adjudicació del contracte hagin
de tenir‐se en compte una pluralitat de criteris i en un termini màxim de quinze (15) dies, a
contar des de l’apertura de les proposicions, quan l’únic criteri de valoració sigui el preu.
Aquests terminis s’ampliaran en quinze (15) dies hàbils en el supòsit que hagin de seguir‐se
els tràmits previstos per a les proposicions desproporcionades o anormalment baixes
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L’adjudicació es notificarà als licitadors, indicant‐se el termini en el que s’ha de procedir a la
formalització del contracte.
La notificació s’efectuarà per correu electrònic en l’adreça electrònica de notificacions
facilitada per licitador.
L’òrgan de contractació podrà declarar la licitació deserta a proposta de la Mesa de
contractació (en endavant la Mesa), quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui
admissible de conformitat amb els criteris que figuren al plec. Això s’entén aplicable de forma
particular al supòsit de que només fos objecte de valoració una única oferta de licitació, no
quedant obligant l’òrgan de contractació a adjudicar el present procediment a l’esmentat
licitador si llur oferta, encara que sigui única, no compleix amb les prescripcions exigides en
el procediment.
En el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció del
requeriment, el licitador que hagi presentat la oferta econòmicament més avantatjosa haurà
de presentar la documentació justificativa de trobar‐se al corrent en l’acompliment de llur
obligacions tributàries amb la Seguretat Social, així com, en el seu cas, qualsevol altre
document acreditatiu de llur aptitud per a contractar o de l’efectiva disposició dels mitjans
que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
Tanmateix, el proposat com a adjudicatari, haurà de presentar en aquest termini la
constitució de la garantia definitiva i la subscripció de la pòlissa o pòlisses d’assegurança que
s’indiquen en els Apartats 9 i 17 de l’Annex I del present plec, respectivament.
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar, dins dels cinc (5) dies hàbils següents a la recepció
de la documentació.
En el cas d’empat entre diverses empreses licitadors, tindran preferència aquelles que,
havent acreditat tenir una relació laboral amb personal amb discapacitat superior al 2 per
cent de la plantilla, disposin d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat
en llur plantilla.
Si aplicats el criteris de preferència en l’adjudicació previstos en la present clàusula persistís
l’empat entre les proposicions presentades pels licitadors, s’utilitzarà el sorteig com a
fórmula de desempat.
CLÀUSULA 16. PERFECCIONAMENT I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.
El contracte es perfeccionarà mitjançant la seva formalització, que es portarà a terme en
document privat.
El contracte podrà formalitzar‐se en escriptura pública si així ho sol∙licita l’adjudicatari, sent
al seu càrrec les despeses derivades de llur atorgament. En aquest cas, l’adjudicatari haurà
d’entregar a ACEGAL una còpia legitimada i una simple del citat document en el termini
màxim d’un (1) mes des de llur formalització.
La formalització del contracte haurà d’efectuar‐se no més tard dels quinze (15) dies hàbils
següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació dels licitadors.
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CLÀUSULA 17. RISC I VENTURA
L’execució de l’objecte de contractació es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatari.
CLÀUSULA 18. CESIÓ DEL CONTRACTE
Els drets i obligacions derivades del present contracte podran ser cedits per l’adjudicatari a
un tercer si s’autoritza prèviament, de forma expressa i per escrit per l’òrgan de contractació,
sempre que es doni el supòsit i s’acompleixin la resta de requisits establerts en aquest plec.
CLÀUSULA 19. SUBCONTRACTACIÓ
El contractista, d’acord amb el previst en l’Apartat 18 de l’Annex I del present plec, podrà
concertar amb tercers la realització parcial del mateix, sempre que així es disposi en els plecs
de contractació.
En tot cas, el contractista assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte davant
d’ACEGAL. Els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa davant ACEGAL per
obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de l’execució del
contracte principal i els subcontractes.
El contractista haurà de comunicar a ACEGAL la intenció de subcontractar, les parts del
contracte a que afectarà la subcontractació i la identitat del subcontractista, així com
justificar l’aptitud d’aquest per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a
llur experiència.
Tanmateix, junt amb l’escrit mitjançant es doni coneixement a ACEGAL del subcontracte a
celebrar, el contractista haurà d’acreditar que el subcontractista no es troba inhabilitat per a
contractar de conformitat amb l’ordenament jurídic. Aquesta acreditació podrà fer‐se
efectiva mitjançant declaració responsable del subcontractista.
El contractista haurà d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, de
conformitat amb la legislació laboral.
Si així es requereix en l’apartat 18 de l’Annex I del plec, els licitadors hauran d’indicar en llur
oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, indicant el seu import i el nom
o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica dels subcontractistes als que vagi a encomanar llur realització. En aquest cas, si els
subcontractes difereixen de l’indicat en l’oferta, no podran celebrar‐se fins que transcorrin
vint dies des que efectuïn la notificació i aportació de les justificacions referides en el paràgraf
anterior, excepte autorització expressa amb anterioritat per ACEGAL o situació d’emergència
justificada, excepte si ACEGAL notifica en aquest termini llur oposició.
No podrà excedir del percentatge previst en l’Apartat 18 de l’Annex I del present plec, les
prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti amb tercers, sen que a aquests efectes es
tinguin en compte els subcontractes vinculades al contractista principal. Tanmateix, en el
mateix apartat s’establirà, en el seu cas, l’obligació de subcontractar amb tercers no vinculats
a ell, sempre que en aquest cas es tracti de parts del contracte susceptibles d’execució
separada, per haver de ser realitzades per empreses que contin amb una determinada
habilitació professional o poder atribuir‐se llur realització a empreses amb una classificació
adequada per a realitzar‐la; aquesta obligació tindrà la consideració de condició essencial
d’execució del contracte.
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El contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol∙liciti, relació
detallada de aquells subcontractistes o subministradors de que participin en el contracte
quan es perfeccioni llur participació, juntament amb aquelles condicions de subcontractació
o subministrament de cadascun d’ells que guardin una relació directa amb el termini de
pagament. Tanmateix, hauran d’aportar a sol∙licitud d’ACEGAL justificant de l’acompliment
de pagaments a aquells un cop acabada la prestació, dins dels terminis de pagament
legalment establerts en l’article 228 o el la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el que
sigui d’aplicació. Aquestes obligacions tindran la consideració de condicions essencials
d’execució del contracte i el seu incompliment, a més de les conseqüències previstes en
l’ordenament jurídic, permetrà la imposició de les penalitats que en el seu cas, estigui previst
en l’Apartat 19 de l’Annex I del present plec.
CLÀUSULA 20. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del contracte les següents:
 La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista.
Quan la causa de la resolució sigui la mort o incapacitat sobrevinguda del
contractista individual, ACEGAL podrà acordar la continuació del contracte amb els
seus hereus o successors.


La declaració del concurs o la declaració de insolvència en qualsevol altre
procediment.
En cas de declaració de concurs i mentre no s’hagi produït l’apertura de la fase de
liquidació, ACEGAL potestativament continuarà el contracte si el contractista presta
les garanties suficients al seu judici per a l’execució del contracte.



De mutu acord entre ACEGAL i el contractista.
Quan la resolució es produeixi de mutu acord, els drets de les parts s’acomodaran
a ho vàlidament estipulat per elles.



La demora en l’acompliment dels terminis per part del contractista.



L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades
com a tals en els plecs o en el contracte.



La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar‐se
executat la prestació en aquells termes, quan no sigui possible modificar el
contracte .




Les establertes expressament en el contracte.
La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb ACEGAL.



L’incompliment de les limitacions en matèria de subcontractació.
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L’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció d’ACEGAL definides en la clàusula
27 d’aquest plec.



L’incompliment de l’obligació de l’adjudicatari de guardar sigil respecte a les dades
o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte i dels que tingui coneixement amb ocasió del mateix.



Les previstos en l’apartat 22 de l’Annex I del present plec.



En cas de que el contractista incorris en accions, declaracions o omissions que
atemptin directament contra els interessos d’ACEGAL, la imatge, honor i/o
reputació de la pròpia entitat, l’esdeveniment Pride! BCN, llur òrgans directius o
representants, llur sòcies, col∙laboradores o les persones LGTBI en general.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació en decisió
motivada, mitjançant procediment tramitat amb audiència de l’adjudicatari i amb
informe dels serveis jurídics d’ACEGAL.
L’incompliment per part d’ACEGAL de les obligacions del contracte determinarà,
per aquesta, amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que per tal
causa s’irroguin al contractista.
Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest haurà
d’indemnitzar a ACEGAL els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà
efectiva, en primer terme, sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït,
sens perjudici de la subsistència de la responsabilitat que el contractista en el que
es refereix a l’import que excedeix de la garantia incautada. La determinació dels
danys i perjudicis que hagi d’indemnitzar l’adjudicatari es durà a terme per l’òrgan
de contractació, en decisió motivada prèvia audiència del mateix, atenent, entre
altres factors, al retràs que impliqui per a la inversió projectada i a les majors
despeses que ocasioni a ACEGAL.
En tot cas, l’acord de resolució contindrà pronunciament exprés sobre la
procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel∙lació de la garantia que, en llur
cas, hagués estat constituïda. Només s’acordarà la pèrdua en cas de resolució del
contracte per concurs del contractista quan el concurs hagués estat qualificat com
a culpable.

SECCIÓ QUARTA. DE LES PROPOSICIONS.

CLÀUSULA 21. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les proposicions es presentaran en el termini i lloc indicats en l'anunci de licitació.
La direcció del perfil de contractant d’ACEGAL és www.acegal.org, on s’oferirà informació
relativa a la convocatòria.
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Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposició en unió temporal amb altres empreses si s'ha fet individualment o figura en més
d’una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes
les proposicions que hagi subscrit.
La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional per part del licitador de l'
totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen el present
procediment de contractació, sense cap excepció o reserva.
Quan la documentació s'enviï per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició
de la tramesa a l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de
l'oferta mitjançant correu electrònic a l'adreça: info@pridebarcelona.org, en el mateix dia
de la seva enviament, adjuntant còpia d'aquesta imposició. L'anunci de la tramesa ha de
ser rebut amb anterioritat a la data i hora de terminació del termini assenyalat en l'anunci
de licitació.
Transcorreguts, no obstant, cinc (5) dies naturals a la indicada data sense haver‐se rebut la
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions podran presentar‐se en l’oficina d’ACEGAL, Carrer de la Diputació, 163.
08011 de Barcelona.

CLÀUSULA 22. FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions constaran de TRES (3) SOBRES, que es presentaran tancats i signats pel
licitador o persona que el representi, havent de figurar en l'exterior de cadascun d'ells el
nom d'expedient i la denominació del procediment de contractació al que liciten, el nom i
cognoms del licitador o raó social de l'empresa i el seu corresponent NIF. En el seu interior
es farà constar una relació numèrica dels documents que contenen. Els sobres es divideixen
de la següent manera:
A) SOBRE DE "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA" que inclourà preceptivament els següents
documents:

A.1. CAPACITAT D’OBRAR:
A.1.1. Si l'empresa fos persona jurídica, l'escriptura o document de constitució, els
estatuts o acte fundacional en els quals consti les normes per les quals es regula
la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el Registre Públic que
correspongui segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, així com el Codi
d'Identificació Fiscal (CIF). Aquests documents hauran de recollir l'exacte règim
jurídic del licitador en el moment de la presentació de la proposició.
La documentació podrà presentar‐se mitjançant còpia de l'original, a la qual ha de
acompanyar declaració del representant legal de l'empresa que declari
l'autenticitat de la documentació presentada, i la seva correspondència amb la
documentació original.
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A.1.2. Si es tracta d'empresari individual, el DNI o document que, si és el cas, el
substitueixi reglamentàriament.
La documentació podrà presentar‐se mitjançant còpia de l'original, a la qual ha de
acompanyar declaració del representant legal de l'empresa que declari
l'autenticitat de la documentació presentada, i la seva correspondència amb la
documentació original.

A.1.3. La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats
membres de la Unió Europea, s'acreditarà mitjançant la seva inscripció en el
registre procedent, d'acord amb la legislació de l'Estat on estiguin establerts o
mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat d'acord amb les
disposicions comunitàries d'aplicació.
A.1.4. Quan es tracti d'empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior,
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o
de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial on es trobi el domicili de l'empresa, en
el qual es faci constar, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites en el
Registre local professional, comercial o anàleg, o si no, que actuen habitualment
en el tràfic local en l'àmbit de les activitats a les que s'estén l'objecte del contracte.
A.1.5. Les empreses estrangeres presentaran la seva documentació traduïda de forma
oficial al català o castellà, indistintament.
A.1.6. En el cas que el licitador hagi d'acreditar la seva habilitació empresarial de
conformitat amb el que disposa l'apartat 13 de l'Annex I al present plec, haurà
d'aportar els documents acreditatius de la mateixa.
A.2. ACREDITACIÓ DE PODERS
Els que compareguin o signin proposicions en nom d'un altre o representen a una persona
jurídica, hauran d'acompanyar també el corresponent poder. A aquests efectes hauran
d'incloure els poders i documents acreditatius de la personalitat. Igualment haurà de
presentar còpia del DNI de la persona a favor del qual va atorgar l'apoderament o
representació. Si el document acreditatiu de la representació contingués delegació
permanent de facultats, haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil.
La documentació podrà presentar‐se mitjançant còpia de l'original, a la qual s'ha
d'acompanyar declaració del representant legal de l'empresa que declari l'autenticitat de
la documentació presentada, i la seva correspondència amb la documentació original.

A.3. Adreça de correu electrònic per a notificacions
El licitador admet que les notificacions s'efectuïn per correu electrònic, ha d'incloure una
adreça de correu electrònic a aquests efectes.
A.4. ACREDITACIÓ DE LA FINALITAT
En el cas de persones jurídiques, els licitadors hauran de presentar la documentació que
acrediti degudament que les prestacions objecte del contracte estan compreses dins dels
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fins, objecte o àmbit d'activitat que, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals, els siguin pròpies.
A.5. UNIONS TEMPORALS D’EMPRESES
Perquè en la fase prèvia a l'adjudicació sigui eficaç la unió temporal davant ACEGAL
hauran de presentar, tots i cada un dels empresaris, els documents exigits en la present
clàusula, a més d'un escrit de compromís en el qual s'indicarà: els noms i circumstàncies
dels quals la constitueixin; la participació de cada un d'ells; l'assumpció del compromís de
constituir‐se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris i la designació
d'un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que del contracte es derivin. L'esmentat document haurà d'estar
signat per els representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.
Pel que fa a la determinació de la solvència econòmica i financera, tècnica o professional,
de la unió temporal i als seus efectes, s'acumularan les característiques acreditades per a
cadascun dels integrants de la mateixa.
No obstant l'anterior i si així s'estableix en l'Apartat 13 de l'Annex I al present plec, totes i
cadascuna de les empreses que vagin a constituir una Unió Temporal d'Empreses, hauran
acreditar el compliment dels criteris de solvència expressament indicats en el citat apartat.

Per als casos en què, exigint‐se classificació, concorrin en la unió d'empreses nacionals,
estrangers que no siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que
siguin nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea, els que pertanyin als dos primers
grups han d'acreditar la seva classificació i aquests últims la seva solvència econòmica i
financera i tècnica o professional.
En el cas que el contracte s'adjudiqués a una unió temporal d'empreses, aquesta acreditarà
la seva constitució en escriptura pública, així com el NIF assignat a aquesta unió abans de
la formalització del contracte. En tot cas, la durada de la unió serà coincident amb la del
contracte fins a la seva extinció.

A.6. JURISDICCIÓ D’EMPRESES EXTRANGERES
Les empreses estrangeres han de presentar declaració de submissió a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera
directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre'ls.
A.7. EMPRESES VINCULADES
Les empreses pertanyents a un mateix grup, entenent‐se per tals les que es trobin en
algun dels supòsits de l'article 42 del Codi de Comerç i que presentin diferents proposicions
per a concórrer individualment a l'adjudicació, hauran de presentar declaració en la que
facin constar aquesta condició.
També hauran de presentar declaració explícita aquelles societats que, presentant
diferents proposicions, concorrin en algun dels supòsits alternatius establerts en l'article 42
del Codi de Comerç, respecte dels socis que la integren.
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IMPRORTANT:
Les empreses o professionals que hagin participat en procediments anteriors i que no hagin
patit canvis en relació a la documentació aportada, podran substituir aquesta documentació
(únicament la documentació del sobre A), per una declaració responsable del representant
legal del licitador que acrediti ho anterior.
No obstant ho anterior, ACEGAL de forma potestativa, podrà sol∙licitar al licitador l’aportació
d’aquesta documentació, si ho considera adient .

B) SOBRE DE CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
En aquest sobre s'inclourà la documentació relativa a aquells criteris que la seva quantificació
depengui d'un judici de valor que impedeixi la seva valoració mitjançant xifres o
percentatges, que de conformitat amb l'apartat 21 de l'Annex I del present document són:








Kick‐off. Metodologia proposada per implementar el servei.
Pla Operatiu.
Descripció de les estratègies de comunicació.
Descripció de l’estratègia de captació de patrocinis.
Organigrama funcional de l’equip humà que treballarà en el contracte.
Porotfoli de treballs rellevants.
Millores.

IMPORTANT: L'oferta que sigui qualificada amb zero (0) punts en qualsevol dels criteris no
valorables en xifres o percentatges (criteris subjectes a judici de valor), o que obtingui en
el seu conjunt menys de 12 punts en la suma de tots els criteris no valorables en xifres o
percentatges, seran excloses i no passaran a la valoració dels criteris valorables de forma
automàtica.

C) SOBRE DE CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ AUTOMÀTICA
En aquest sobre s'inclourà la documentació relativa a aquells criteris la quantificació no
depengui d'un judici de valor (criteris avaluables de manera automàtica mitjançant xifres o
percentatges per aplicació de les fórmules establertes en l'Apartat 21 de l'Annex I al present
plec), incloent en tot cas la proposició econòmica, que es presentarà redactada d'acord amb
el model fixat en l'Annex II al present plec, no acceptant‐se aquelles que continguin
omissions, errors o ratllades que impedeixin conèixer clarament el que ACEGAL estimi
fonamental per a considerar l'oferta. Si alguna proposició no concordés amb la documentació
examinada o admesa, excedís el pressupost base de licitació, variés substancialment el model
establert, comportés error manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement per
part del licitador que pateix d'error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per
la Mesa mitjançant resolució motivada, sense que siguin causa bastant per al seu rebuig el
canvi o omissió d'algunes paraules del model si això no altera el seu sentit.
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En cas de discrepància entre l'import expressat en lletra i l'expressat en xifra, prevaldrà la
quantitat que es consigni en lletra, tret que dels documents que composen la proposició es
desprengui una altra cosa.
En la proposició s'ha d'indicar com a partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA).
Tanmateix en aquest sobre s'inclourà la documentació tècnica que s'exigeixi, si és el cas, en
l'apartat 21 de l'Annex I al present plec, amb vista a l'aplicació dels criteris objectius
d'adjudicació del procediment especificats en l'apartat 20 del mateix annex I, així com tota
aquella que, amb caràcter general, el licitador estimi convenient aportar.
Els criteris valorables en xifres o percentatges són:


Oferta econòmica

CLÀUSULA 23. DOCUMENTACIÓ DIGITAL
Acompanyant els sobres, el licitador haurà d’acompanyar un CD o memòria USB que
contingui tota la documentació presentada en paper, diferenciada segons el sobre al que
pertanyi.
La documentació s’haurà d’aportar en format PDF i el text haurà de ser seleccionable i
copiable a un altre suport.
CLÀUSULA 24. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA, VALORACIÓ DELS CRITERIS DE
SELECCIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS.
Constituïda la Mesa als efectes de qualificació de la documentació, si observés defectes o
omissions esmenables en la documentació presentada, ho comunicarà als interessats,
mitjançant correu electrònic, concedint‐se un termini de tres (3) dies hàbils a comptar de
l'endemà de la notificació, perquè els licitadors els corregeixin o esmenin o perquè
presentin aclariments o documents complementaris. sense perjudici de l'anterior, les
circumstàncies ressenyades podran, a més, fer‐se públiques per la secretaria de la
Mesa mitjançant el web d’ACEGAL o Pride! BCN.
Un cop qualificada la documentació i realitzades, si procedeixen, les actuacions indicades,
la Mesa determinarà les empreses que s'ajusten als requisits de solvència que s'estableixen
en el Apartat 13 de l'Annex I al present plec.
La Taula procedirà a fer un pronunciament exprés sobre els admesos a licitació, els rebutjats
i sobre les causes del rebuig, en el primer acte públic que se celebri en el present
procediment de contractació, sense perjudici que pugui comunicar‐ho als licitadors amb
anterioritat, mitjançant correu electrònic.
En el cas de la inclusió de criteris subjectes a judici de valor a efectes de l’adjudicació del
contracte, la ponderació assignada a aquests criteris es donarà a conèixer en l'acte públic
d'obertura i lectura del sobre C (Criteris valorables de forma automàtica). L'òrgan de
contractació publicarà amb la deguda antelació en el perfil del contractant d’ACEGAL, la
data de celebració de l'acte públic d'obertura i lectura del sobre C (Criteris valorables de
forma automàtica).
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Seguidament i un cop emesos, si escau, els informes tècnics sol∙licitats, la Mesa elevarà a
òrgan de contractació les proposicions juntament amb l'acta i la proposta que estimi
pertinent, que inclourà en tot cas la ponderació dels criteris indicats en l'apartat 21 de
l'Annex I al present plec.
Notificada l'adjudicació del contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de
recursos sense que s'hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions
quedarà a disposició dels interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres
mesos següents al transcurs dels esmentats terminis, ACEGAL no estarà obligada a seguir‐
la custodiant.

CAPÍTOL II – EXECUCIÓ DEL SERVEI
SECCIÓ PRIMERA. ACOMPLIMENT DEL CONTRACTE

CLÀUSULA 25. PROGRAMA DE TREBALL
Pel que fa a l'obligació de presentació del programa de treball, s'estarà al que determina el
Apartat 16 de l'Annex I al present plec.
El contractista, en el termini que s'indica en l'Apartat 16 de l'Annex I, comptat des de la
notificació de l'adjudicació del contracte, haurà de sotmetre a l'aprovació de l'òrgan de
contractació el programa per a la seva realització, en el qual constin les tasques que
consideri necessàries realitzar per atendre el contingut del servei proposant, si s'escau, els
terminis parcials corresponents a cada tasca. A aquests efectes, s'utilitzaran com a unitats
de temps la setmana i el mes, llevat indicació en contra del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars. El programa de treball respectarà totes les dates o terminis de lliurament fixats
en el contracte, i ha de contenir totes les dades exigits en els esmentats plecs.
L'òrgan de contractació resoldrà sobre el mateix, podent imposar al programa de treball
presentat la introducció de modificacions, ampliacions i el grau de definició que estimi
necessari per al compliment del contracte.
Si per al desenvolupament dels serveis es precisés establir per l'adjudicatari contactes amb
entitats o organismes públics, necessitarà la prèvia autorització de l'òrgan de contractació.
Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista resta obligat a la
actualització i posada al dia d'aquest programa.
CLÀUSULA 26. DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ DEL SERVEI
La direcció i supervisió del servei correspon al responsable del contracte que designi l'òrgan
de contractació, sent les seves funcions la direcció, control i coordinació del servei.
En particular, correspon al responsable del contracte:
a) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per al correcte
compliment de l'objecte de la contractació en cadascuna de les seves fases.
b) Donar les indicacions oportunes per assolir els objectius de la contractació.
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c) Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon desenvolupament
del compliment de la contractació.
d) Expedir, si escau, la conformitat corresponent als serveis realitzats segons els
terminis d'execució i abonament que s'hagin acordat.
e) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el compliment del servei.
f) Convocar totes les reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament del
servei i la seva supervisió, a la qual està obligada a assistir a la representació de
l'empresa adjudicatària, assistida d'aquells facultatius, tècnics, lletrats o
especialistes de la mateixa que tinguin alguna intervenció en el compliment del
servei.
CLÀUSULA 27. PRESTACIÓ DEL SERVEI
L'adjudicatari està obligat a prestar el servei de conformitat amb les funcions i tasques,
temps i lloc, establerts en el Plec de prescripcions tècniques particulars.
Fins que tingui lloc l'acceptació per part de ACEGAL, l'adjudicatari respondrà de la correcta
realització del servei objecte de contractació i dels defectes que en ells hagués,
sense que sigui eximent ni doni dret algun la circumstància que ACEGAL ho hagi examinat
o reconegut durant la seva elaboració o acceptat en comprovacions, valoracions o
certificacions parcials.
ACEGAL , en cas d'incompliment de l'execució parcial de les prestacions per part del
contractista, podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
que es determinin en l'Apartat 19 de l'Annex I al present plec.
En cas que ACEGAL estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà
a l'adjudicatari per escrit les instruccions precises i detallades, per tal de remeiar els
defectes i faltes observats, indicant‐li el termini per al seu compliment.
Si existís reclamació per part de l'adjudicatari respecte de les observacions formulades per
ACEGAL, aquesta l'ha d'elevar, amb el seu informe, a l'òrgan de contractació, que resoldrà
sobre el particular.
Si l'adjudicatari no reclamés per escrit respecte de les observacions d’ACEGAL, s'entendrà
que es troba conforme amb les mateixes, quedant obligat a corregir o esmenar els defectes
observats.
Si tot i això les observacions formulades, el servei efectuat no s'adequa a la prestació
Contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l'adjudicatari, l'òrgan de
contractació podrà rebutjar el mateix, quedant ACEGAL exempta de l'obligació de
pagament del servei o part que correspongui, que no hagi estat prestat de conformitat amb
les prescripcions exigides.
CLÀUSULA 28. RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI PER DANYS I PERJUDICIS
L'adjudicatari serà responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es
causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del
contracte. si els danys i perjudicis ocasionats fossin conseqüència immediata i directa d'una
ordre donada per ACEGAL, aquesta serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis.
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SECCIÓ SEGONA. DEL TEMIINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

CLÀUSULA 29. TERMINI I LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El termini total i els parcials d'execució dels treballs a què es refereix aquest plec seran els
que figuren en l'Apartat 4 de l'Annex I, sent els terminis parcials els que es fixin com a tals
a la aprovació del programa de treball, si escau.
Els terminis parcials que es fixin en l'aprovació del programa de treball, amb els efectes que
en la aprovació es determinin, s'entendran integrants del contracte als efectes legals
pertinents.
En el cas de contractes de serveis anomenats de "activitat", en què el contractista presta el
servei de manera regular i continuada, i el seu termini d'execució s'hagi establert a data
fixa, el possible retard en l'adjudicació respecte d'aquesta data inicialment programada,
tindrà com a efecte una reducció del termini d'execució i, en conseqüència, de les
prestacions del contractista, donant lloc a un correlativa reducció del preu així com l'import
de la garantia definitiva.
El contracte s'executarà en el lloc que s'indica en l'Apartat 4 de l'Annex I al present plec.
CLÀUSULA 30. PRORROGA
En cas que expressament s'estableixi en l'apartat 4 de l'Annex I al present plec, la present
contractació podrà ser objecte de pròrroga pel període comprès en el mateix. Les
pròrrogues, considerades conjuntament o aïlladament, no podran superar el termini de
vigència fixat originàriament.
La garantia definitiva constituïda inicialment es podrà aplicar al període de pròrroga sense
que sigui necessari reajustar la seva quantia, llevat que juntament amb la pròrroga s'acordi
la modificació del contracte.
CLÀUSULA 31. EXECUCIÓ DEFECTUOSA I DEMORA.
En cas de compliment defectuós en la prestació objecte de la present contractació o per al
supòsit d’incompliment dels compromisos o de les condicions essencials d’execució del
contracte que s’haguessin establert, es preveuen les penalitats previstes en l’Apartat 158
de l’Annex I al present plec.
Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la seva
quantia no pot ser superior al 10 per cent del pressupost del contracte.
L'adjudicatari està obligat a complir el contracte dins el termini fixat per a la realització del
mateix, així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva, si escau.
Si el servei patís un retard en la seva execució i sempre que el mateix no sigui imputable a
l' adjudicatari, si aquest oferís complir els seus compromisos, es concedirà per l'òrgan de
contractació un termini que serà com a mínim igual al temps perdut, llevat que
l'adjudicatari demanés un altre menor.
Quan l'adjudicatari, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total o dels terminis parcials, ACEGAL podrà optar,
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indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats que figuren
a l' Apartat 19 de l'Annex I al present plec.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o
acordar la continuïtat de l'execució amb imposició de noves penalitats. En aquest últim
supòsit l’òrgan de contractació concedirà l'ampliació del termini que consideri necessari
per a la terminació del contracte.
Així mateix, ACEGAL tindrà les mateixes prerrogatives quan la demora en el compliment
dels terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat del compliment del
termini total.
ACEGAL, en cas d'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el
contracte per part de l'adjudicatari, podrà optar per la resolució del contracte o per les
penalitats que es determinen en l'apartat 19 de l'Annex I al present plec.
L'aplicació i el pagament d'aquestes penalitats no exclou la indemnització a què ACEGAL
pugui tenir dret pels danys i perjudicis ocasionats amb motiu del retard imputable al
adjudicatari.
SECCIÓ TERCERCA. DE LA MODIFCIACIÓ I SUSPENSIO DEL CONTRACTE

CLÀUSULA 32. MODIFCIACIÓ DEL CONTRACTE.
Un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir
modificacions al mateix quan així ho hagi previst en els plecs o en l'anunci de licitació o en
els casos i amb els límits que estableix l'article 107 del TRLCSP.
En tot cas i amb informe de l’assessoria jurídica d’ACEGAL, s'elevarà a l'òrgan de
contractació la proposta de modificació amb caràcter previ a la seva formalització.
Procedirà a la modificació del contracte quan així s'hagi previst en l'Apartat 20 de l'Annex I
al present plec i s'hagi detallat en el Plec de prescripcions tècniques particulars de forma
clara, precisa i inequívoca les condicions en què podrà fer‐se ús de la mateixa, així com el
seu abast i límits. No obstant això, el percentatge màxim del preu del contracte al que
puguin afectar les esmentades modificacions serà el establert en l'Apartat 20 de l'Annex I
al present plec.
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per al
contractista i s'han de formalitzar conforme a l’establert en la clàusula 15 del contracte.
CLÀUSULA 33. SUPENSIÓ DEL CONTRACTE
ACEGAL pot acordar la suspensió de l'execució del contracte per raons derivades del seu
caràcter d’entitat no lucrativa, justificant‐ho degudament en l'expedient.
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CAPÍTOL III. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
SECCIÓ PRIMERA. DELS ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

CLÀUSULA 34. PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE
El contractista té dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, dels serveis que
realment executi amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions aprovades i
a les instruccions donades per ACEGAL, sent la forma de pagament i la seva periodicitat les
especificades en l'Apartat 14 de l'Annex I al present plec.

CLÀUSULA 35. REVISIÓ DE PREUS
En la revisió de preus s'estarà a l'especificat en l'Apartat 12 de l'Annex I del present plec.

SECCIÓN SEGONA. DE LES EXIGÈNCIES A L’ADJUDICATARI

CLÀUSULA 36. OBLIGACIONS, DESPESES E IMPOSOTS EXIGIBLES AL CONTRACTISTA
El contracte s'executarà amb subjecció a les clàusules del mateix i d'acord amb les
instruccions que donés ACEGAL a l'adjudicatari.
Són de compte de l'adjudicatari les despeses i impostos, anuncis si s'escau, ja sigui en
Butlletins, Diaris oficials o en qualsevol mitjà de comunicació, els de formalització del
contracte en el suposat d'elevació a escriptura pública així com de quantes llicències,
autoritzacions i permisos procedeixin amb vista a l'execució del contracte. Així mateix, està
obligat a satisfer tots els despeses que l'empresa hagi de realitzar per al compliment del
contracte, com són els generals, financers, d'assegurances, transports i desplaçaments,
materials, instal∙lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes
i tota classe de tributs que gravin els diferents conceptes, inclòs l'IVA i qualssevol altres que
es puguin derivar de l'execució del contracte durant la vigència del mateix.
Tant en les proposicions que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació es
s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que gravin els
diversos conceptes.
No obstant això i en tot cas, en la proposició econòmica s'indicarà com a partida
independent l' import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

SECCIÓ TERCERA. DE LES DIPOSICIONS LABORALS I SOCIALS

CLÀUSULA 37. OBLIGACIONS LABORALS I SOCIALS
L'adjudicatari està obligat a respectar i complir la normativa vigent en matèria laboral, de
seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals, d'acord
amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos Laborals i
en el Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 899/2015, de 9
d’octubre, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. Igualment és
d'aplicació el Reial Decret 773/1997, 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual, així com el
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Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de coordinació de activitats empresarials, i tota
aquella normativa que sigui d'aplicació i / o es promulgui durant la vigència del present
procediment de contractació.
No hi ha d'haver cap vinculació laboral entre el personal que es destini a l'execució del
contracte i ACEGAL, ja que aquell queda expressament sotmès al poder direccional i
d'organització de l'empresa adjudicatària en tot àmbit i ordre legalment establert i sent,
per tant, aquesta l'única responsable i obligada al compliment de totes les disposicions
legals resultin aplicables al cas, especialment en matèria de contractació, Seguretat Social,
prevenció de riscos laborals i tributària, i això amb independència de les facultats de control
i inspecció que legal i / o contractualment corresponguin a ACEGAL.
La relació de l'organisme o organismes on els licitadors podran obtenir informació sobre la
fiscalitat, i sobre les disposicions vigents en matèria de protecció de l'ocupació, condicions
de treball i prevenció de riscos laborals, aplicables als treballs efectuats a l'obra, seran els
assenyalats en l'Annex VIII al present plec.
A l'extinció dels contractes de serveis, no podrà produir‐se en cap cas la consolidació de
les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com el personal de l’ens
contractant.
SECCIÓ QUARTA. DE LA CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL.

CLÀUSULA 38. DEURE DE CONFIDENCIALITAT
L'adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual
tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit
caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà en el termini establert en l'Apartat 23 de
l'Annex I al present plec.
L'òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors, que
aquests hagin designat com a confidencial. A aquests efectes, els licitadors hauran
d'incorporar en cadascun dels sobres una relació amb la documentació a la qual hagin donat
aquest caràcter.
CLÀUSULA 39. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
L'empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret respecte a les
dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement per raó de la prestació
del contracte, obligació que subsistirà encara després de la finalització del mateix, de
conformitat amb l'article 10 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal (en endavant, la "LOPD").
L'adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en matèria
de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves
tasques per a la prestació del contracte, especialment les derivades del deure de secret,
responent l'empresa adjudicatària personalment de les infraccions legals en què per
incompliment dels seus empleats es pogués incórrer.
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L'adjudicatari i el seu personal, durant la realització de les activitats que realitzen com
conseqüència del compliment del contracte, estaran subjectes a l'estricte compliment dels
documents de seguretat de les dependències municipals i / o de ACEGAL en què es
desenvolupi el seu treball.
Si la prestació del servei implica el tractament de dades de caràcter personal, s'haurà de
respectar en la seva integritat la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, de
conformitat amb el que estableix la Disposició addicional vint‐Sisena de la LCSP.
En particular, l'adjudicatari actuarà com a Encarregat del Tractament per compte d’ACEGAL,
com a responsable del fitxer, en la captació i tractament de les dades de caràcter personal
a les que accedeixi a la prestació del servei objecte del present contracte.
A fi de complir amb les obligacions del present contracte, de conformitat amb el que
disposa l'article 12 de la LOPD i altra normativa aplicable, ACEGAL com a responsable del
fitxer, autoritza a l'adjudicatari, com encarregat del Tractament, al fet que tingui accés a les
dades de caràcter personal incloses en fitxers registrats en l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades que siguin necessaris per a la prestació de serveis objecte del present contracte.
D'acord amb el que disposa la LOPD i el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre (en
endavant, RLOPD), en el marc del present contracte:
(I) ACEGAL. actua en qualitat de Responsable dels fitxers o tractaments segons el que
disposa l'article 3 d) de l'esmentada Llei, ja que necessita tractar dades de caràcter personal
i és qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús dels tractaments.
(Ii) L'adjudicatari actua en qualitat d'Encarregat del tractament segons el que disposa l'
article 3 g) de la LOPD, ja que ha de tractar dades personals per compte de ACEGAL.
(Iii) L'accés per part de l'encarregat del Tractament a les dades que figurin en fitxers de
dades de caràcter personal del qual ACEGAL sigui Responsable es realitzarà en el marc de
la prestació dels serveis objecte del present contracte, sent necessari per a l'execució dels
mateixos i no considerant‐se, per tant, comunicació de dades sinó accés als mateixos en
virtut del que disposa l'article 12 de l'esmentada Llei.
(Iv) L'adjudicatari, com encarregat del tractament, únicament tractarà les dades facilitades
per ACEGAL (O, si escau, captats pel seu compte) d'acord amb les seves instruccions, i no
les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents dels previstos en el present Contracte, ni les
comunicarà o cedirà a altres persones, ni tan sols per a la seva conservació.
(V) En el cas que l'adjudicatari destini les dades facilitades per ACEGAL (O captats pel seu
compte) a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint els acords establerts en
el present Contracte, serà considerat, també, responsable del tractament, responent de les
infraccions en què hagués incorregut personalment.
(Vi) L'adjudicatari aplicarà a les dades personals que tracti per compte de ACEGA. les
mesures de seguretat a què es refereix l'article 9 de la LOPD, el Títol VIII del RLOPD, l'article
82 del RLOPD i altra normativa aplicable, sempre d'acord amb la legislació aplicable vigent
en cada moment. En concret, i en funció del tipus de dades tractades, aplicarà les mesures
del nivell bàsic als fitxers de dades de caràcter personal de tipus bàsic, les mesures del nivell
mitjà als fitxers de dades de caràcter personal de tipus mitjà i les mesures del nivell alt als
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fitxers de dades de caràcter personal de tipus alt. A aquest efecte, el adjudicatari haurà
d'adoptar les mesures de seguretat de nivell bàsic previstes en l'annex d' Mesures de
Seguretat, estant previst, que durant la vigència del contracte el nivell de mesures de
seguretat requerit s'elevi a nivell Mitjà, adjuntes al mateix annex.
(Vii) L'anterior no és aplicable en el cas que el tractament de les dades sigui dut a terme a
les dependències i instal∙lacions de ACEGAL, accedint des de les mateixes als seus sistemes
d'informació i / o arxius sense que tingui lloc un enviament o remissió de dades a
l'adjudicatari, en aquest cas el personal de l'adjudicatari desplaçat a les dependències i
instal∙lacions d’ACEGAL haurà d'observar i complir les mesures de seguretat i altres
obligacions que, en és el cas, hagin estat adoptades per Així mateix, tampoc és aplicable el
que preveu l'anterior apartat, en el cas que el accés a les dades de es realitzi de forma
remota per l'adjudicatari i s'hagi prohibit a aquesta incorporar les dades en sistemes o
suports diferents d’ACEGAL
(Viii) El Document de Seguretat de l'adjudicatari haurà de contenir la identificació dels
fitxers que es tractin en concepte d'encàrrec del tractament, amb referència expressa a
aquest contracte.
Així mateix, en el Document de Seguretat de l'adjudicatari s'ha d'identificar a ACEGAL. i
s'indicarà el període de vigència de l'encàrrec.
En el cas que les dades dels fitxers s'incorporin i tractin de manera exclusiva en els sistemes
d'informació de l'adjudicatari, ACEGAL haurà anotar‐ho en el seu Document de Seguretat.
Quan la circumstància expressada en el paràgraf anterior afecta part o a la totalitat dels
fitxers o tractaments de ACEGAL aquest podrà
delegar en l'adjudicatari l'administració del Document de Seguretat. Aquest fet s'ha
d'indicar, de manera expressa, en l'Annex, amb especificació dels fitxers o tractaments
afectats.
(Ix) Una vegada complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal seran
destruïts o retornats a ACEGAL per part de l'adjudicatari, igual que qualsevol suport o
documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.
(X) L'adjudicatari complirà amb el deure de secret professional respecte a les dades de
caràcter personal, tal com expressa l'article 10 de la LOPD i altra normativa aplicable en
cada moment, fins i tot després de finalitzar les seves relacions contractuals amb ACEGAL.
(Xi) L'adjudicatari garanteix el compliment de les obligacions que li corresponguin com
encarregat del tractament en virtut de la normativa que li sigui aplicable en matèria de
protecció de dades personals. ACEGAL es reserva la facultat de verificar el compliment per
l'adjudicatari de les obligacions especificades en el present Contracte, de manera periòdica
i sempre amb previ avís sobre la realització de la auditoria i procurant la mínima molèstia.
En els termes previstos a la clàusula 18 del present plec ACEGAL autoritza a l'adjudicatari a
subcontractar, de conformitat a l'article 21 del Reglament LOPD, la part dels serveis objecte
del present contracte que aquest últim consideri oportú de cara a garantir la major de les
diligències en la prestació dels mateixos, tot això en els termes i condicions establertes en
aquest plec.
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La subcontractació ha de complir les següents condicions:
(I) L'adjudicatari haurà de comunicar per escrit a ACEGAL les dades de l'empresa amb la que
desitgi subcontractar els serveis abans de procedir a la subcontractació.
(Ii) El tractament de dades per part del subcontractista s'ha d'ajustar a les instruccions
d’ACEGAL i haurà de ser coherent amb els termes del present contracte.
(Iii) L'adjudicatari i l'empresa subcontractista han de formalitzar el contracte en els termes
que preveu l'article 20 Reglament LOPD; el subcontractista és considerat encarregat del
Tractament i li és aplicable el que preveu l'article 20.3 del Reglament LOPD. Dit acord no
modificarà les disposicions d'aquest contracte ni desvirtuarà les obligacions o drets derivats
del mateix per les parts.
En el cas que els afectats, les dades es trobin en fitxers titularitat ACEGAL exerceixin els seus
drets davant l'encarregat de Tractament, aquest ha de traslladar la sol∙licitud de forma
immediata a ACEGAÑ i, a no més tardar, dins el termini de tres dies naturals a
comptar de la seva recepció, perquè ACEGAL resolgui degudament la sol∙licitud.
No obstant el que indica el paràgraf anterior, l'adjudicatari podrà atendre, per compte de
ACEGAL, les sol∙licituds d'exercici pels afectats de seus drets d'accés, rectificació,
cancel∙lació o oposició, el que ha de ser acordat per ambdues parts.
Les dades personals dels signants del present Contracte, així com els relatius a les persones
de contacte en cada entitat, seran incloses en els fitxers de les parts intervinents, amb la
finalitat de gestionar i complir la relació establerta.
ACEGAL informa que les dades de proveïdors podran ser cedides, si escau, a l'Agència
Tributària i altres administracions públiques, per al compliment d'obligacions fiscals, així
com a entitats financeres per a la gestió de cobraments i pagaments.
ACEGAL , amb el domicili expressat ut supra i responsable de fitxers, garanteix als
representants i interlocutors de l'adjudicatari el tractament de les seves dades de
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, comprometent‐se a la utilització de les
dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar‐los d'acord amb la
finalitat del fitxer.
Els representants i interlocutors de l'adjudicatari podran exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel∙lació i oposició que els corresponen mitjançant escrit dirigit a
info@acegal.org, amb la referència "Dades personals"; o si ho prefereixen amb la mateixa
referència mitjançant correu postal dirigit a ACEGAL, Carrer de la Diputació, 163 Local 2, CP
08011 de la ciutat de Barcelona, , adjuntant en ambdós casos, una carta signada pel titular
de les dades, amb indicació del seu domicili, així com, una còpia del seu Document nacional
d'identitat o un altre document acreditatiu.
Per la seva banda, l'adjudicatari haurà de garantir als representants i interlocutors de
ACEGAL el tractament de les seves dades de conformitat amb el que preveu la legislació
vigent, comprometent‐se a la utilització de les dades als quals accedeixi, a respectar la seva
confidencialitat i a utilitzar‐los d'acord amb la finalitat del fitxer que els sigui informada.
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L'adjudicatari ha de garantir als representants i interlocutors de ACEGAL l'exercici dels drets
d'accés, rectificació, cancel∙lació i oposició que els corresponen mitjançant escrit dirigit a
l'adjudicatari, en els termes i condicions que aquest manifesti en la seva oferta.

CAPÍTOL IV.‐ Extinció del contracte
SECCIÓ PRIMERA. DE LA TERMINACIÓ DEL CONTRACTE

CLÀUSULA 40. TERMINACIÓ DEL CONTRACTE.
El contracte s'entendrà complert per l'adjudicatari quan, transcorregut el termini de
vigència total del contracte, aquell hagi realitzat d'acord amb els termes del mateix i a
satisfacció d’ ACEGAL, la totalitat del seu objecte.
CLÀUSULA 41. REALITZACIÓ DEL SERVEI I LLIURAMENT DELS TREBALLS.
L'adjudicatari ha d'haver realitzat l'objecte del contracte dins dels terminis establerts,
efectuant pel responsable del contracte, si escau, un examen de la documentació
presentada i del treball prestat, i si estimés complertes les prescripcions tècniques donarà
la seva conformitat i proposarà l'abonament de les factures corresponents, d'acord amb el
que estableix en l'Apartat 14 de l'Annex I al present plec.
CLÀUSULA 42. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE.
Finalitzat el servei objecte de contractació i una vegada que l'adjudicatari hagi presentat la
factura corresponent de conformitat amb el règim de pagaments establert en l'Apartat 14
de l'Annex I al present plec, ACEGAL procedirà a liquidar el contracte i a abonar al
contractista el saldo resultant, sempre que el contracte s'hagi complert d'acord amb els
requeriments tècnics exigits.
CLÀUSULA 43. PROPIETAT DELS TREBALLS.
Tots els estudis i documents elaborats, si s'escau, en l'execució del contracte, seran
propietat de ACEGAL, qui podrà reproduir‐los, publicar‐los i divulgar‐los total i parcialment
sense que pugui oposar‐se a això l'adjudicatari autor dels treballs.
L'adjudicatari no podrà fer cap ús o divulgació dels estudis i documents elaborats amb
motiu de l'execució d'aquest contracte, bé sigui en forma total o parcial, directament o
extractada, sense autorització expressa de l'òrgan de contractació.
Els contractes de serveis que tinguin per objecte el desenvolupament i la posada a
disposició de productes protegits per un dret de propietat intel∙lectual i / o industrial, han
de portar aparellada la cessió de aquests drets a ACEGAL.

SECCIÓ TERCERA. RECURSOS
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CLÀUSULA 44. RECURSOS.
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin
entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció dels contractes privats.
Aquest ordre jurisdiccional també és competent per conèixer de quantes qüestions
litigioses afectin a la preparació i adjudicació dels contractes privats que es celebrin pels
ens i entitats sotmesos a l'esmentada Llei que no tinguin el caràcter d'Administració
Pública.

SECCIÓ QUARTA. TRIBUNALS COMPETENTS

CLÀUSULA 45. TRIBUNALS COMPETENTS.
Per a la solució de qualsevol discrepància, litigi o conflicte derivats tant de la interpretació
del contracte o acte jurídic, com de la seva execució, les parts consenten a aplicar la
legislació espanyola i en acudir, en cas de conflicte, a la jurisdicció ordinària, renunciant
expressament al seu propi fur, si el tinguessin, o al que, si escau pogués correspondre'ls, i
se sotmeten a la competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

SECCIÓ CINQUENA. DRET DE TANTEIG I RETRACTE.

CLÀUSULA 46. DRET DE TANTEIG I RETRACTE
En el supòsit de que ACEGAL decideixi licitar el contracte de gestió de la de la comunicació
per al projecte Pride! BCN 2020, l’adjudicatari del present contracte podrà exercir el seu
dret de tanteig sobre el contracte. Quedant ACEGAL obligada a notificar a l’adjudicatari del
present contracte les condicions del contracte adjudicat en l’expedient de
2020. L’adjudicatari disposarà de 10 dies naturals des de la recepció de la notificació per
exercir el seu dret. En cas de no fer‐ho, s’entendrà que renúncia al seu dret.
En el supòsit de que ACEGAL no notifiqués a l’adjudicatari del contracte
actual l’adjudicació de l’expedient, aquest podrà exercir el seu dret de retracte sobre el
contracte, en un termini màxim de 10 dies naturals.
Si el l’adjudicatari exercís el seu dret, s’entén que aquest accepta totes les condicions i
presentarà el servei en les mateixes condicions que l’oferta de l’adjudicatari que es
proposava adjudicar el contracte abans del dret de tanteig o retracte exercit.
Per exercir els drets de tanteig i retracte contemplats en aquesta clàusula, el licitador de
l’actual contracte ha de complir tots els requisits pel que fa a la seva capacitat de contractat,
capacitat d’obrar, documentació administrativa i solvència tècnica i econòmica que es
contemplin en els plecs de contractació de l’expedient 2020.

Per ACEGAL.

Pel ADJUDICATARI
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