QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE DE SERVEIS (EXPEDIENT 2018/01-0)

I A. Descripció de l'objecte del contracte
Al. Objecte: L'objecte del contracte consisteix en la prestació del servei destudi, anàlisi i obtenció

de dades sobre el contingut i 1'evolució de la informació pública subjecta al règim de
transparència publicada a les seus electròniques i llocs web deIs diferents subjectes als quals és
aplicable la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
mantenint la sèrie històrica de les dades obtingudes des de 1'any 2016.

a del servei no permet la divisió en lots, atès que en podria dificultar
excessivament l'execució des del punt de vista tècnic, si es té present que la necessitat de
coordinar les diferents contractistes per als diversos lots podria comportar el risc greu de soscavar

A2: Lots: La naturales

1'execució adequada del contracte.
A3. Codi Expedient: 2018/01-0.

A4. Codi CPV: 72313000-2.

A5. Necessitats administratives a satisfer: El Títol VII de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la

informació pública i bon govern, atribueix al Síndic de Greuges de Catalunya la competència per
avaluar el compliment de les obligacions de transparència establertes al Títol II del mateix text
legaL.
El Síndic de Greuges de Catalunya ha delaborar anualment i presentar al Parlament un informe

general davaluació de l'aplicació de la llei i pot elaborar també informes específics.
El Síndic de Greuges de Catalunya no disposa deIs mitjans personals adequats i suficients per poder
complir amb aquest mandat legaL.

B. Dades econòmiques

Bl. Determinació del preu: A tant alçat.
B2. Valor estimat del contracte: 37.000 euros, IVA no inclòs.

B3. Pressupost de licitació: 37.000 euros, IVA no inclòs.

B4. Import IVA: 7.770 euros.

C. Existència de crèdit
Cl. Partida pressupostària: 227.000.500 Estudis i dictàmens.

C2. Expedient dabast plurianual: No.
D. Termini de durada del contracte

Des de 1'1 de gener de 2018 o des de la signatura del contracte si és posterior, fins el 31 de maig de
2018.
Possibiltat de pròrroga: No.

E. Tramitació de lexpedient i procediment d'adjudicació del contracte
Tramitació ordinària i anticipada.
Procediment obert.

F. Solvència i classificació empresarial

Les persones licitadores hauran de disposar de la suficient solvència econòmica financera
tècnica o professional, dacord amb allò establert a l'annex 2 del present plec.
Classificació: No.

I G. Garantia provisional: No.
, H. Garantia definitiva: 5% de l'mport d'adjudicació, exclòs 1'IVA.

I l. Condicions especials d'execució: No n'hi ha.
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Forma de pagament: s'estableix un únic pagament a la finalització de l'execució del contracte un
cop llurat l'objecte del contracte i amb el vistiplau de la persona responsable
I J. Subcontractadó: Fins a un màxim del 20%.

K. Termini de garantia: 2 mesos finalitzada l'execució del servei i acomplertes les obligacions que
es deriven.
L. Modificacions del contracte
Causes generals: Els supòsits de modificació previstos en els apartats 3 i 4 , de la clàusula 25.
Revisió de preus: No

ue també són causa de resoludó
N. Responsable del contracte

Nom i cognoms: Mar Molinas Sanso
Càrrec: Gerent.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS Q U E RE GEl X E N LA

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A L'ESTUDI I OBTENCIÓ DE DADES

SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE TRANSPARÈNCIA
(EXPEDIENT 2018/01-0)
L. DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte del contracte

1.1 Descripció: L'objecte del contracte és el descrit en lapartat Al del quadre de caractenstiques
(en endavant, QC).
1.2 Estrctura del contracte: En el cas que s'admetin, els lots s'identifiquen en lapartat A2 del QC.

1.3 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes
(CPV): Aquesta codificació consta en lapartat A4 del QC.

2. Necessitats administratives que cal satisfer

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el
l'apartat AS del QC.

3. Dades econòmiques del contracte
El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s'indica en lapartt Bl del QC.
El valor estimat del contracte (en endavant, VEC) s'assenyala en l'apartat B2 del QC.
El pressupost de licita

ció es determina en lapartat B3 del QC. Aquest és el preu màxim que

poden oferir les empreses que concorrin a la licita

L'import de l'mpost sobre el valor afegit (iv

ció del contracte.

A) del pressupost de licitació consta com a partida

independent en lapartat B4 del QC.

El preu del contracte és el dadjudicació i ha dincloure, com a partida independent, l'impost

sobre el valor afegit. En el preu es consideren inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol
tipus que siguin aplicables, i també totes les despeses que s'originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en aquest plec que s'han de complir durant l'execució del contracte.

4. Existència de crèdit
S'han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar 1'existència de crèdit per al

pagament de l'objecte del contracte. La partida pressupostària a la qual s'imputa aquest crèdit és
la que s'esmenta en lapartat Cl del QC.

Si el contracte és de tramitació anticipada, l'adjudicació i la formalització queda sotmesa a la
condició suspensiva dexistència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades
del contracte en l'exercici pressupostari corresponent.
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S. Termini de durada del contracte
El termini dexecució del contracte és el que s'estableix en lapartat D del QC i comença a comptar
des de la data de signatura del contracte o bé des de la data dinici que es fixa en aquests plecs. En

qualsevol cas, el termini dexecució també ha de quedar reflectit en el mateix contracte.

En el supòsit que es prevegin terminis dexecució parcial del contracte, aquests s'estableixen en
el plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT).

De conformitat amb el que estableix l'article 303 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 (en endavant,
TRLCSP), i en els termes que preveu, el contracte pot ser prorrogat de mutu acord entre les parts. Si
s'escau, la possibiltat de pròrroga es farà constar en lapartat D del QC.

6. Règim jundic del contracte

La naturalesa jundica del contracte és la pròpia del contracte administratiu de serveis i es regeix per
aquest plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP), que inclou el QC
corresponent, i pel PPT, les clàusules deIs quals es consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts resten sotmeses expressament a la normativa següent:
. Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, que és daplicació directa
des del dia 18 dabril de 2016

. El Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP) aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP

. Reglament general de contractes de les administracions públiquès, aprovat pel Reial decret

1098/2001, de 12 doctubre (en endavant, "RGLCAP"), en allò que resulti aplicable i no sigui
incompatible amb el TRLCSP

. Decret llei 3/2016, de 2 de juny de 2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública

. Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic dempreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya
. Llei 26/2010, del 3 dagost, del règim jundic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya
. Llei 39/2015, dl doctubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques
. Llei 40/2015. dl d'octubre, del Règim jundic de les administracions públiques

. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa
. Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica
. Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), i el
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei orgànica 15/1999 (en endavant, RLOPD)
. Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la desenvolupen
· Llei 1/2015, deIS de febrer, del règim especial dAran
. Llei 29/2010, del 3 dagost, de l'ús deIs mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

. Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures del sector público

. Supletòriament, s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, si hi manquen, les normes
de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol deIs seus termes, deIs altres
documents contractuals que en formen part i de les instruccions o altres normes que resultin
aplicables en l'execució de la cosa pactada no eximeix l'adjudicatària de 1'obligació de complir-les.
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7. Òrgan de contracta

ció i perfl de contractant

El Síndic és 1'òrgan de contractació del Síndic de Greuges de Catalunya, segons l'article 103 del
Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges de Catalunya, (en endavant, RORI).

En conseqüència, exerceix la facultat d'interpretar-lo, resoldre els dubtes que n'ofereixi el
compliment, modificar-lo, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes, tot plegat amb
subjecció a la normativa aplicable.

L'òrgan de contractació del Síndic de Greuges de Catalunya té la seva adreça postal al passeig de Lluís
Companys, 7, 08003, de Barcelona.
El perfi de contractant de l'òrgan de contractació del Síndic de Greuges de Catalunya és accessible

públicament per mitjà del seu web.
http://www .sindic. ca ti ca/page. asp ?id=293

8. Capacitat per contractar
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o

u
estrangeres, que tinguin personalitat jundica i plena capacitat dobrar, dacord amb el que preve
1'article 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recolldes en
1'article 60 del TRLCSP i en els articles 24 i 57 de la Directiva 2014/24/ UE del Parlament Europeu i

del Consell de 26 de febrer de 2014, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol deIs mitjans
establerts en 1'article 73 del TRLCSP; que acreditin la solvència que es requereixi en lapartat F del
QC del contracte, i que gaudeixin de l'habiltació empresarial o professional que, si escau, sigui

exigible per dur a terme 1'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Així mateix, cal que la finalitat o l'activitat de les persones jundiques tingui relació directa amb
1'objecte del contracte, segons resulti deIs seus estatuts o regles fundacionals i s'acrediti
degudament. Les empreses, a més, han de disposar duna organització amb elements personals

i materials suficients per executar correctament el contracte.
La capacitat dobrar de les empreses no espanyoles destats membres de la Unió Europea o signatàries
de 1'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'ha dacreditar mitjançant la inscripció en els registres

procedents dacord amb la legislació de l'estat on estigui establerta o mitjançant la presentació
duna declaració jurada o de les certificacions que s'indiquen en 1'annex Xl de la Directiva 2014/24/UE
(article 58 del TRLCSP). Així mateix, han d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, dacord amb el que disposen els articles 75 i 78 del TRLCSP, segons s'indica en l'annex 2
daquest plec.

Les empreses estrangeres destats no membres de la Unió Europea i no signatàries de 1'Acord
sobre 1'Espai Econòmic Europeu han dacreditar la seva capacitat dobrar mitjançant un informe de

la missió diplomàtica permanent o de l'oficina consular dEspanya del lloc on tinguin el seu
domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg
o, si hi manca, que actuen habitualment en el tràfic local, en 1'àmbit de les activitats que abasta
l'objecte del contracte (article 10 del RGLCAP). A més, han de complir els requisits establerts en
l'article 55 del TRLCSP.

El Síndic de Greuges de Catalunya pot contractar amb unions dempresaris que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins
que no se'ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant
Síndic de Greuges de Catalunya i han de nomenar un representant o apoderat únic amb poders

suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva

extinció, sens perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d'una quantia significativa.
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No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de les
especificacions tècniques o deIs documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta
participació pugui provocar restriccions a la llure concurrència o suposar un tracte privilegiat
respecte a la resta de les empreses licitadores.

9. Classifcació i solvència de l'empresa contractista
En lapartat F del Q C es detallen les condicions de solvència i la classificació empresariaL.
D'acord amb el que disposa l'article 65.1.b) del TRLCSP, no és exigible la classificació empresarial per

a aquesta contractació.
Per tant, les empreses licitadores (en endavant, licitadores) han de justificar que compleixen els
requisits de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica, de conformitat amb el que

estableix lapartat F del Q C d'aquest plec, i segons s'indica en lannex 2 daquest plec. No
obstant això, i en funció del codi CPV del contracte detallat en lapartat A4 del QC daquest plec, es

pot aportar la classificació empresarial en el grup o subgrup de classificació assenyalat en

lapartat F del QC daquest plec per acreditar-ne la solvència econòmica i financera i la
solvència tècnica.

En el cas d e licitadores no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea o signataris de
1'Acord sobre 1'Espai Econòmic Europeu, cal atenir-se al que disposen els articles 66.1 i 84 del
TRLCSP i 1'article 9.2 del RGLCAP. A aquest efecte, aquestes empreses han dacreditar la seva

solvència econòmica, financera i tècnica o professional, dacord amb el que disposen els articles 75
i 78 del TRLCSP, segons s'indica en lannex 2 daquest plec. La resta dempreses estrangeres han

dacreditar la seva classificació o solvència de la mateixa manera que les empreses espanyoles.
Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llstes

oficials dempresaris autoritzats per contractar que estableixin els estats membres de la Unió
Europea constitueixen una presumpció daptitud amb relació als requisits de selecció qualitativa
que figurin en aquests.

En les unions temporals dempreses, totes les empreses que en formen part han dacreditar la seva
solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 78 del TRLCSP. Per determinar la

solvència de la unió temporal, s'acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Pel que fa a la classificació, quan aquesta, potestativament, s'aporti a l'efecte dacreditar la

solvència econòmica i financera i la solvència tècnica, totes les empreses integrants de la unió

temporal han destar classificades i poden acumular les seves classificacions per reunir els grups i
subgrups indicats en lapartat F del Q C (article 52 relacionat amb 1'article 11.3 del RGLCAP). Per
als casos en què concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals

dun estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí que ho siguin, els que pertanyin als
dos primers grups poden dacreditar la seva classificació, i aquests últims, la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.

s a la

La durada de les unions temporals dempreses ha d'ésser coincident amb la del contracte fin

seva extinció.

10. Tramitació de l'expedient, procediment d'adjudicació i presenta

ció de proposicions

10.1. La forma de tramitació de l'expedient i el procediment dadjudicació és la que es disposa en
lapartat E del QC.
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10.2. Les licitadores han de presentar les seves proposicions en tres sobres tancats, identificats

i signats per la mateixa licitadora o per la persona representant de l'empresa, tot indicant-hi el nom
i cognoms o raó social, respectivament, amb la documentació que s'especifica a continuació. Així

ció a què concorren i, si hi ha lots, al lot o lots als
quals es presenten. Els tres sobres són únics per concórrer tant a un lot com a tots els lots. En cada
sobre s'ha dincloure un índex amb el contingut. Les empreses estrangeres han de presentar la
mateix, els tres sobres han de precisar la licita

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

ció i

Els sobres s'han de presentar en ellloc o llocs i el termini que s'assenyali en 1'anunci de licita

acompanyats del model de presentació de lannex 7 daquest plec. També es poden presentar
les proposicions per correu dins el mateix termini de licita

ció que s'assenyali en l'anunci de

licitació. En aquest cas, la licitadora ha de justificar la data i 1'hora d'imposició de la tramesa en

1'oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax,
telegrama o per correu electrònic el mateix dia que ho ha feto

La comunicació per correu electrònic que s'ha remès 1'oferta serà vàlida si consten la transmissió
i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s'identifiquen de

manera fefaent el remitent i el destinatari.
En tot cas, si un cop transcorreguts deu dies naturals des de 1'acabament del termini de

presentació de proposicions, no ha arribat l'oferta enviada per correu a 1'òrgan de contractació,
aquesta no s'admetrà en cap caso En tot cas, qualsevol modificació de la data dobertura de

proposicions, a més de comunicar-se als licitadors, es publicarà en el perfi del contractant.
Si s'amplia el termini de recepció de proposicions, per retard en la publicació de 1'anunci o perquè

1'òrgan de contractació ha rebut les proposicions trameses per correu dins deIs deu dies naturals

següents al dacabament del termini de presentació de proposicions, es comunicarà a les persones
licitadores, en el perfil del contractant, la nova data dobertura de proposicions.
Les proposicions presentades fora de termini no s'admetran sota cap concepte.
10.3. Obtenció de documentació
Els licitadors poden obtenir els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions

tècniques, i la documentació complementària pertinent, a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya,
passeig de Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona, en horari d'oficina de 8.30 a 19.00 hores o es pot
descarregar en format electrònic del perfi de contractant de l'òrgan de contractació del Síndic de

Greuges de Catalunya, accessible públicament per mitjà del web:
http://www.sindic.catl ca/page.asp?id=293
10.4. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada del
contingut daquest plec, i també del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme

compleix tots i cadascun deIs requisits per contractar.

11. Contingut de les proposicions
CONTINGUT DEL SOBRE 1 (DOCUMENT ACIÓ GENERAL)

La inclusió al sobre 1 "documentació general" del document de l'oferta econòmica i la resta de
documentació que s'hagi dincloure als sobres 2 i 3 comporta l'exclusió de la persona licitadora.

a) Declaració responsable dacord amb el model que s'adjunta com a annex 1 daquest plec, en
qualsevol de les seves modalitats, conforme l'empresa compleix les condicions establertes legalment
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per contractar.

La presentació de l'annex 1.A substitueix la presentació de la documentació relativa a la
personalitat jundica de la persona física o jurídica, deIs poders deIs seus representants legals i la
relativa a la classificació empresarial i/o la solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

A més, per a les empreses licitadores inscrites en el Registre electrònic dempreses licitadores (en
endavant, RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades (en endavant, ROLECE) també suposa autoritzar l'òrgan de contractació per accedir als
registres esmentats.
En cas que la licitadora opti per presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), cal

adjuntar-lo a lannex 1.B daquest plec.
El DEUC ha de ser signat per la licitadora o, si s'escau, per la seva persona representat legaL.

A més, les licitadores han dindicar en el DEUC, si s'escau, la informació relativa a la persona o
persones habiltades per representar-les en aquesta licitació.

En el cas dempreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha dacreditar la
seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s'escau, la

informació requerida en les parts 11 a V del formulario A més del DEUC, aquestes empreses han
daportar un document en què ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas que resultin adjudicatàries del contracte.

En cas que la licitadora recorri a capacitats daltres empreses de conformitat amb el que preveuen
els articles 64 del TRLCSP i 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha dindicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar un altre DEUC separat

per a cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de
subcontractar.

L'acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment deIs requisits exigits
en aquest plec el compliment deIs quals s'ha indicat en el DEUC, l'ha defectuar la licitadora en qui
recaigui la proposta dadjudicació per haver presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament, amb
caràcter previ a 1'adjudicació.

Tanmateix, 1'òrgan de contractació pot demanar a les licitadores que presentin la totalitat o una

part de la documentació justificativa del compliment deIs requisits previs, quan resulti necessari
per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans dadjudicar el contracte. No
obstant això, l'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llsta oficial
doperadors econòmics dun estat membre de la Unió Europea daccés gratuït no està obligada a

presentar els documents justificatius o prova documental de les dades inscrites en aquests
registres.
b) Garantia provisional
Tal i com consta a l'apartat G del QC.

c) Declaració responsable sobre la subcontractació

En cas que, segons l'apartat J del Q C, es permeti la subcontractació, i si la licitadora té previst

subcontractar, cal presentar una declaració responsable que indiqui el percentatge a
subcontractar, i també el nom de 1'empresa o empreses a subcontractar o bé detallar el perfi

empresarial definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica. Cal tenir en
compte que el percentatge a subcontractar no pot excedir el percentatge que s'estableix en l'apartat J
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del QC.

d) Declaració sobre unió temporal (UTE):

Les empreses que participin en la licitació integrades en una unió temporal han de presentar
una declaració indicant-hi el nom i la participació de cadascun, i també que assumeixen el

compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas que resultin adjudicatàries del
contracte.
CONTINGUT DEL SOBRE 2

Documentació que permeti valorar els criteris dependents dun judici de valor establerts en
l'annex 6.A daquest plec

Les persones licitadores han d'incloure en aquest sobre 2 tota la documentació relacionada amb els
criteris dadjudicació que s'han de valorar segons un judici de valor i que es relacionen en lannex
6.A daquest plec. La documentació corresponent a la proposta tècnica que estigui relacionada amb

la valoració daquests criteris també s'ha d'incloure al sobre 2 i s'ha dajustar, si s'escau, als
continguts assenyalats en l'annex 4 daquest plec.
La documentació impresa, en format paper, del sobre 2 és la que tindrà valides

a legal i la que serà

objecte de valoració.

La Mesa pot demanar els aclariments que estimi oportuns a les licitadores en relació amb la

documentació en format paper aportada al sobre 2, via correu electrònic a l'adreça de correu
electrònic de la seva persona representant que figura en lannex 1 daquest plec de clàusules.

Finalment, quedarà exclosa la licitadora que hagi inclòs en aquest sobre documentació que hauria
de constar al sobre 3.
CONTINGUT DEL SOBRE 3

Documentació que permeti valorar els criteris objectius establerts en l'annex 6.B daquest plec

Les licitadores han d'incloure en aquest sobre 3 tota la documentació relacionada amb els criteris
dadjudicació que s'han de valorar de manera automàtica i que es relacionen en lannex 6.B

daquest plec.
En tot cas, la proposició econòmica s'ha de presentar conforme al model que s'adjunta com a annex
3 daquest plec. La documentació corresponent a la proposta tècnica que estigui relacionada amb la

valoració daquests criteris també s'ha d'incloure al sobre 3 i s'ha dajustar, si s'escau, als continguts
assenyalats en lannex 4 daquest plec.

La documentació impresa, en format paper, del sobre 3 és la que tindrà validesa legal i la que serà
objecte de valoració.

La Mesa pot demanar a les empreses, al correu electrònic que figura en l'annex 1 del PCAP, els

aclariments que estimi oportuns als licitadors en relació amb la documentació en format paper
aportada al sobre 3.
La presentació de documentació en aquest sobre que hauria hagut destar dipositada al sobre 2 no

es tindrà en consideració i no serà objecte de cap valoració.
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12. Mesa de contracta

ció

La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren en lannex S d'aquest plec.
La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general (sobre 1), presentada en
el termini establert i en la forma escaient, i desestimarà les empreses licitadores que no aportin

tota la documentació requerida.
Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació

presentada, es comunicaran a les empreses afectades, a ladreça de correu electrònic de la seva
persona representant que figura en lannex 1 del PCAP, perquè els corregeixin o esmenin, davant la
mateixa Mesa de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils.

Així mateix, dacord amb larticle 22 del RGLCAP, la Mesa pot sol.licitar a les empreses, al correu
electrònic esmentat anteriorment, els aclariments que li calguin sobre els certificats i els documents

presentats, o requerir-les perquè en presentin de complementaris. En aquest cas, l'empresa disposa
dun termini de cinc dies naturals.
13. Valoració de les proposicions, classifcació d'ofertes i adjudicació
13.1. Valoració

La Mesa, una vegada qualificada la documentació general i esmenats, si s'escau, els defectes o

omissions de la documentació presentada, ha de determinar les empreses que s'ajusten als
ció

criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licita

,

les rebutjades i les causes del seu rebuig.
Llacte dobertura deIs sobres (sobre 2) que continguin la proposició tècnica s'efectuarà a continuació
en sessió privada de la Mesa de contractació, a la qual correspon la valoració tècnica de les ofertes
admeses amb els assessoraments tècnics i les delegacions que consideri oportuns. Una vegada
consensuada una valora

ció tècnica per part de la Mesa de contractació, s'ha de fer constar en 1'acta

corresponent, que serà publicada al perfi de contractant abans de 1'acte d'obertura del sobre 3.
L'acte dobertura deIs sobres (sobre 3) que continguin la proposició econòmica s'efectuarà

públicament davant la Mesa de contractació, constituïda a aquest efecte, al lloc, el dia i 1'hora que

s'assenyali al Perfi de contractant.

La Mesa pot sol.licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta a 1'òrgan de contractació.
13.2. Criteris de valora

ció de les ofertes

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa
s'han datendre e ls criteris de valoració que es determinen en lannex 6.A i lannex 6.B
daquest plec.

La Mesa pot demanar, a ladreça de correu electrònic de la persona representant de 1'empresa que
figura en lannex 1 del PCAP, els aclariments que estimi oportuns, acordar lexclusió duna
licitadora o la no-valoració dalgun o de diversos criteris de valora

ció que es determinen en lannex

6.A i lannex 6.B daquest PCAP.

La Mesa de contractació proposarà a lòrgan de contractació l'adjudicació a favor de l'empresa que
ha fet loferta econòmicament més avantatjosa, dacord amb la classificació, per ordre decreixent.
Aquesta classificació, per ordre decreixent, s'obté per aplicació deIs criteris de valoració esmentats en
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lannex 6.A i l'annex 6.B daquest plec. L'empresa que ha fet 1'oferta econòmicament més

avantatjosa és l'empresa que, en conjunt, obté la puntuació més elevada i queda la primera en la
classificació dofertes.

Les licitadores que hagin aportat la documentació acreditativa de disposar, en la plantila de
1'empresa, dun nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2%, gaudeixen de

preferència en l'adjudicació, en els termes establerts per la disposició addicional quarta, apartat 2,
del TRLCSP, sempre que la proposició presentada iguali en els seus termes la més avantatjosa,
segons els criteris que serveixin de base per a l'adjudicació concretats en els mateixos annexos

6.A i 6.B daquest plec.
13.3. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Els criteris objectius en funció deIs quals una oferta pot ser considerada com a desproporcionada o
amb valors anormals es deriven de la relació entre les magnituds obtingudes de les variables següents
que es calcularan amb relació al criteri dadjudicació objectiu, és a dir, el preu:

a) La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les licitadores.
b) Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les licitadores respecte a la mitjana de les
pun tuacions.

c) Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut, és a dir, sense tenir
en compte el signe més o menys.

Una oferta es pot trobar incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de 1'article 152.3 del

TRLCSP, quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les

variables a) i c), i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) també estigui per sota de la
mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores en més de 15
unitats percentuals.

Un cop identificada una oferta com a desproporcionada o anormal, s'iniciarà el procediment establert
en l'article 152.3 del TRLCSP.

13.4. Classifcació d'ofertes i requeriment de documentació

La Mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, d'acord amb els criteris d'adjudicació la
ció deIs quals es
produeix de manera automàtica per aplicació de fórmules (annex 6.B), les proposicions presentades

valora

ció deIs quals requereixen un judici de valor (annex 6.A) i de la valora

que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals i elevarà la proposta a 1'òrgan de
contractació.

Es requerirà la licitadora que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè,
dins del termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de 1'endemà daquell en què s'hagi

rebut el requeriment, presenti la documentació següent:
1. Impost sobre activitats econòmiques:
Si 1'empresa és subjecte passiu de 1'impost sobre activitats econòmiques i està obligada a pagar
aquest impost, ha de presentar una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la

matrícula de l'impost i adjuntar un daquests dos documents:
a) El darrer rebut de pagament de 1'impost.

b) El document dalta de l'impost, sempre que sigui de l'exercici corrent (no és vàlid el document
dalta danys anteriors).

Si l'empresa es troba en algun supòsit dexempció recollt en 1'apartat 1 de l'article 82 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
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març, ha d'aportar una declaració responsable que ha despecificar el supòsit legal dexempció i el
document de declaració en el cens dobligats tributaris.
2. Certificat positiu de l'Agència Estatal dAdministració Tributària en què s'acrediti que 1'empresa es
troba al corrent dobligacions tributàries.

3. Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de l'empresa amb la Seguretat SociaL.

4. Certificat positiu acreditatiu que l'empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb
1'Administració de la Generalitat de Catalunya.

A tal efecte, són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica,
dacord amb les previsions de 1'article 15.4 del RGLCAP.

No obstant això, quan l'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els

documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s'ha dacreditar
mitjançant una declaració responsable.

5. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el que
s'estableix en la dàusula 14a daquest plec.

L'acreditació de la constitució de la garantia definitiva també es pot dur a terme mit)ançant
l'enviament del document corresponent al correu electrònic que es determini en el requeriment,
amb els requisits exigits per la disposició addicional16a del TRLCSP.

6. Documents relatius a l'acreditació de capacitat dobrar de les empreses

la personalitat

jundica.

a)El document nacional didentitat (DNI), en cas que la licitadora sigui una persona física,
acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantiL.

b) El número didentificació fiscal (NIF)
La capacitat dobrar de les empreses espanyoles persones jundiques s'acredita mit)ançant

l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantiL. Quan no ho sigui, s'ha acreditar mitjançant 1'escriptura o
document de constitució, estatuts o acta fundacional en què constin les normes que regulen la seva
activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.
Les persones empresàries no espanyoles destats membres de la Unió Europea o d'estats signataris
de 1'Acord sobre 1'Espai Econòmic Europeu han daportar la documentació que acrediti que consten
inscrits en els registres professionals o comercials pertinents dacord amb la legislació de 1'estat on
estan establerts o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o les certificacions indicades en
1'annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

Les persones empresàries estrangers no compreses en 1'apartat anterior han daportar un informe
emès per la Missió Diplomàtica Permanent o per loficina consular dEspanya dellloc del domicil de
1'empresa en el qual consti, amb 1'acreditació prèvia per part de 1'empresa, que figuren inscrits en el
registre local professional, comercial o anàleg, o, si no n'hi ha, que actuen habitualment en el tràfic

local dins 1'àmbit de les activitats que abasta 1'objecte del contracte. També han de justificar,
mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent dEspanya, que s'ha dadjuntar a

la documentació que es presenti, que 1'Estat de procedència també admet la participació dempreses
espanyoles en la contractació amb 1'Administració, en forma substancialment anàloga, llevat que es
tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada i dempreses estrangeres destats signataris
de 1'Acord sobre contractació pública de lOrganització Mundial del Comerç, supòsit en el qual es
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prescindeix daquest informe de reciprocitat, però s'ha aportar un informe de la Missió Diplomàtica
Permanent dEspanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior que acrediti aquesta darrera

circumstància.

En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació per integrar una unió
temporal dempreses, cadascuna ha dacreditar la seva personalitat i capacitat.

7. Documents relatius a la representació i la personalitat jurídica deIs signants de les ofertes.
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d'un altre, cal presentar un poder suficient
per fer-ho i una fotocòpia compulsada per l'administració contractant o legitimada notarialment
del document nacional didentitat o del passaport.

Quant a la forma del poder, ha de complir els requisits següents:
- Ha de ser escriptura pública.
-Ha de ser còpia autèntica. No s'admeten testimoniatges de copies descriptures d'apoderament.

-Ha destar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

8. Certificat de classificació empresarial o els documents acreditatius de la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional (Apartat F del QC i annex 2 del PCAP).

9. Document acreditatiu dhaver satisfet les despeses de publicitat deIs anuncis de licitació, si escau.
El requeriment de documentació, en cas que l'empresa es trobi inscrita en el RELI/ROLECE, i

sempre que les dades siguin vigents, no inc10u la petició d'aportar la documentació que acrediti

la capacitat, 1 a representació, 1 a solvència o c1assificació i els certificats d'estar al corrent de

les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i linforme de situació de deute amb la
Generalitat de Catalunya.
Un cop rebuda la documentació, la Mesa de contractació, en reunió interna, farà les comprovacions
oportunes i qualificarà la documentació presentada. En cas que la Mesa observi defectes o

omissions esmenables en la documentació presentada, la unitat tramitadora del contracte ho ha de
comunicar, per correu electrònic, a l'empresa proposada com adjudicatària perquè els esmeni en un
termini no superior a tres dies hàbils.
13.S. Termini màxim d'adjudicació

Atès que hi ha una pluralitat de criteris de valoració, el termini maxim per fer l'adjudicació
daquesta contractació s'estableix en tres mesos a comptar des de 1'obertura de les proposicions
presentades per les persones licitadores. En cas que no es produeixi 1'adjudicació dins daquest
termini màxim, els licitadors tenen dret a retirar les seves proposicions (art. 161.2 i 4 del TRLCSP)
13.6. Adjudicació i notifica

ció a les licitadores i publicitat de les adjudicacions

L'adjudicació del contracte s'ha de dictar dins del termini màxim de cinc die

s hàbils següents a la

recepció de la documentació requerida al licitador que ha presentat l'oferta econòmicament

més avantatjosa.
En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació, s'entendrà que
l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació

a 1'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet
pot comportar la confiscació de la garantia provisional que, si s'escau, s'hagi constituït i, a més, si

l'empresa no ha aportat la documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de
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les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, de l'efectiva disposició deIs mitjans que s'hagi

compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte i de la constitució de la garantia

definitiva, concorrent-hi dol, culpa o negligència, això pot donar lloc a declarar l'empresa en
prohibició de contractar per la causa prevista en l'article 60.2.a del TRLCSP.

Així mateix, l'eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres
documents pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en
1'article 60.1.e del TRLCSP.

No es declararà deserta cap licitació mentre hi hagi alguna oferta o proposició que sigui
admissible dacord amb els criteris que figurin en aquest plec.
L'adjudicació ha de ser motivada i es notificarà als licitadors, dacord amb l'article 151.4 TRLCSP, i

simultàniament, es publicarà en el perfi del contractant.

13.7. Renúncia i desistiment
l."

L'òrgan de contractació pot, per raons dinterès públic degudament justificades, i amb la
corresponent notificació per correu electrònic a les empreses licitadores, renunciar a subscriure el
contracte abans de 1'adjudicació. També pot desistir abans de 1'adjudicació quan s'apreciï una

infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment dadjudicació, dacord amb el que preveu l'article 155 del TRLCSP.

En ambdós supòsits es pot compensar les empreses licitadores que han presentat proposició, amb

la justificació prèvia, per les despeses en què hagin incorregut i per un import màxim de 100 euros.
11. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

14. Garantia definitiva
14.1. La licitadora proposada com a adjudicatària que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa ha de constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia definitiva per

l'mport que s'assenyala en lapartat H del QC. En cas que no es constitueixi la garantia per
causes imputables a l'empresa, l'òrgan de contractació no adjudicarà el contracte a favor seu. En
aquest cas, s'aplicarà el que disposa l'article 151.2 del TRLCSP i es requerirà la mateixa
documentació l'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes
(art 99.1 del TRLCSP).

14.2. En el cas dunió temporal dempreses, la garantia definitiva pot ser constituïda per una o
diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
lapartat H del QC i garanteixi solidàriament tots els integrants de la unió temporal.
14.3. La garantia definitiva respon deIs conceptes definits en l'article 100 del TRLCSP.

14.4. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació,
la garantia constituïda s'ha dajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda

proporció entre la garantia i el preu del contracte modificat, en el termini de quinze dies des de la
data en què es notifiqui a l'empresa 1'acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran

les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència duna revisió de conformitat amb el que
disposa el TRLCSP.

14.S. Quan es facin efectives sobre. la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a

l'empresa contractista, aquesta ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
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correspongui, en el termini de quinze dies des de l'execució.
14.6. En cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, el
Síndic de Greuges de Catalunya pot resoldre el contracte.
LS. Formalització del contracte

LS.l. L'empresa adjudicatària, (en endavant, adjudicatària) està obligada a la formalització del
contracte en document administratiu. Tanmateix, pot sol.

licitar que el contracte s'elevi a escriptura

pública i són a càrrec seu les despeses corresponents.

lS.2. Atès que aquesta contractació no és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació segons l'article 40.1 del TRLCSP, la formalització del contracte s'ha d'efectuar no més
tard deIs quinze dies hàbils següents a la recepció de la notificació i del dia de la publicació de
l'adjudicació al perfi del contractant.

En aquest sentit, l'òrgan de tramitació de la contractació requerirà, mitjançant correu electrònic,
l'adjudicatària perquè formalitzi el contracte en el termini establert en el paràgraf anterior.

lS.3. Dins el termini per formalitzar contracte i, en tot cas, abans de la seva signatura, les empreses

que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació i hagin resultat adjudicatàries, han de
presentar l'escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament
de persona representant o apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
LS.4. El contingut del contracte ha de ser l'establert en 1'article 26 del TRLCSP i en l'article 71 del
RGLCAP.
lS.S. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clàusula per causes
imputables a 1'adjudicatària, el Síndic de Greuges de Catalunya pot acordar la confiscació sobre la

garantia definitiva de l'import de la garantia provisional que, si s'escau, s'hagi constituït dacord
amb l'article 156.4 del TRLCSP. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar l'empresa en
prohibició de contractar, dacord amb 1'article 60.2 b del TRLCSP.

LS.6. En el supòsit de retard en la formalització imputable al Síndic de Greuges de Catalunya,

s'indemnitzarà l'adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar.

LS.7. La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar-ne l'execució,
llevat que sigui de tramitació demergència de conformitat amb l'article 113 del TRLCSP.

LS.8. La formalització del contracte s'ha de publicar en el perfi del contractant de l'òrgan de
contractació, i si el seu import és igualo superior a 100.000 €, IV A inclòs, també s'ha de publicar

en el DOGC.

Si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada, la formalització del contracte s'ha de publicar,
a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l'Estat.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

16. Execució i supervsió deIs serveis
El contracte s'ha dexecutar amb subjecció al que estableixin les seves clàusules els plecs i
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dacord amb les instruccions per interpretar-los que doni l'òrgan de contractació a 1'adjudicatària.

17. Programa de treball
En els treballs de tracte successiu l'adjudicatària pot estar obligada a presentar un programa de

treball, que ha daprovar 1'òrgan de contractació, si així es determina en l'apartat D del QC del
contracte.

18. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

18.1. L'adjudicatària resta obligada al compliment del termini total dexecució del contracte fixat en
lapartat D del QC del contracte i, si és el cas, a complir els terminis parcials fixats en el programa
de treball i en el PPT.

18.2. Si amb relació a qualsevol termini total o parcial l'adjudicatària incorre en demora per causes
imputables a ella, el Síndic de Greuges de Catalunya pot optar, indistintament, en la forma i les

condicions establertes en 1'article 213 del TRLCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la

garantia o per la imposició de les penalitats establertes en 1'article 212.4 i apartats següents del
TRLCSP. El Síndic de Greuges de Catalunya té la mateixa facultat respecte de l'incompliment, per
causes imputables a l'adjudicatària, de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte.

18.3. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit

dincompliment deIs compromisos o de les condicions especials d'execució del contracte que es
puguin establir de conformitat amb els articles 64.2 i 118.1 del TRLCSP, respectivament, es poden
preveure penalitats en els PPT del contracte i en el contracte, sempre que siguin proporcionals a
la gravetat de l'incompliment i que la seva quantia no sigui superior al 10% del pressupost del
contracte, de conformitat amb el que disposa 1'article 212.1 del TRLCSP.
18.4. Si el Síndic de Greuges de Catalunya opta per la imposició de penalitats, els imports d'aquestes

es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o

parcial, s'hagin dabonar a l'adjudicatària o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagin constituït,
quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
L'import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret el
Síndic de Greuges de Catalunya originats per la demora de l'adjudicatària.

18.S. Si el retard és produït per motius no imputables a l'adjudicatària, cal atenir-se al que
disposa l'article 213.2 del TRLCSP.

18.6. En tot cas, la constitució en demora de l'adjudicatària no requereix interpel.lació o intimació
prèvia per part del Síndic de Greuges de Catalunya.
19. Control en lexecució del contracte i persona responsable del contracte
El Síndic de Greuges de Catalunya efectua la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la

realització correcta del contracte i pot dictar les instruccions oportunes per al compliment correcte
daquest.
Es designa com a responsable a qui s'especifica en lapartat N del QC.

Les funcions d'aquesta persona responsable del contracte són les següents:
a) Supervisar el compliment per part de l'adjudicatària de totes les obligacions les condicions
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contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en cas que aquesta funció específica no

correspongui a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la
prestació pactada.

d) Informar del nivell de satisfacció de l'execució del contracte. A banda de totes les altres
informacions i informes que la persona responsable del contracte consideri procedents, ha demetre
un informe davaluació final de contractació que faci referència als diferents aspectes de l'execució
del contracte.

Els informes de la persona responsable del contracte es tenen en compte per valorar la correcta o
incorrecta execució del contracte i per aplicar a l' adjudicatària les conseqüències que se

derivin.

'n

Les modificacions posteriors de la identitat de la persona responsable del contracte es notifiquen
a l'adjudicatària i són eficaces des de la data daquesta notificació. En cas durgència, el
facultatiu pot intervenir acreditant per escrit la seva designació a l'inici de les actuacions de

seguiment davant de l'adjudicatària o de qualsevol altre que pugui haver rebut la notificació.

Les actuacions de la persona responsable del contracte durant la seva execució, les pot fer en
qualsevol moment sense necessitat de notificació prèvia a l'adjudicatària.

20. Resoludó d'incidències

Les incidències que puguin sorgir entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l' adjudicatària en
1'execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s'ha convingut o bé per la
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramiten mitjançant expedient
contradictori, que ha d'incloure necessàriament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que ho justifiquin motius dinterès públic o ho requereixi la naturalesa de les incidències, la
seva tramitació no determina la paralització del contracte.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I LES OBLIGACIONS DE LES PARTS

21. Abonaments a l'adjudicatària

21.1. El pagament del preu es pot fer de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte
o, en cas de tracte successiu, mitjançant el pagament en cadascun deIs venciments que s'hagin
estipulat en el seu cas en el plec de prescripcions tècniques, dacord amb el que s'especifica en
lapartat 1 del QC.

ció del pagament a l' adjudicatària s'ha d'efectuar contra presentació de factura,
expedida dacord amb la normativa vigent.

21.2. La tramita

Les factures que s'hagin demetre en format electrònic, dacord amb el que estableix la Llei 25/2013,
s'han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut,.
El format de la factura electrònica i signatura s'han dajustar al que disposa 1'annex 1 de 1'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les

factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de 1'Administració de la Generalitat de

Catalunya i el sector públic que en depèn.
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La plataforma e.FACT és el punt general dentrada de factures electròniques de 1'Administració de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector público Als efectes de la factura electrònica, s'informa que
quant al Síndic de Greuges de Catalunya el codi DIR de la unitat tramitadora és A09006442, el de

1'òrgan gestor és A09006442 i el de l'oficina comptable és A09006442.

El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar al web del Síndic de Greuges de Catalunya, en
1'apartat de bústia de factures electròniques, a partir de 1'endemà del registre de la factura.

21.3. L'adjudicatària pot transmetre els drets de cobrament en els termes i les condicions establerts
en l'article 218 del TRLCSP.

21.4. En cas de retard en el pagament, l'adjudicatària té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
22. Responsabiltat

L' adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica deIs treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis realitzats, i també de les conseqüències que se'n dedueixin per al Síndic de

Greuges de Catalunya o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats o les
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'adjudicatària executa el contracte a risc i ventura seu i està obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i
directa duna ordre del Síndic de Greuges de Catalunya.

23. Altres obligacions de l'adjudicatària
23.1. Adscripció de recursos per a lexecució del contracte

L'adjudicatària es compromet a dedicar els recursos humans i materials necessaris per a la correcta
execució del contracte. El personal de la persona adjudicatària depèn exclusivament de l'empresa, la
qual cosa ha de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la Seguretat Social, sanitàries i
de seguretat i higiene en el lloc treball, referides al personal propi a càrrec seu, que no adquirirà
cap vincle laboral amb el Síndic de Greuges de Catalunya. Així mateix, 1'adjudicatària ha de

complir amb caràcter general tota la normativa de prevenció de riscos laborals.

23.2. Foment de la igualtat
L'adjudicatària s'obliga a aplicar les prestacions pròpies del servei les mesures destinades a

promoure la igualtat entre dones i homes.
23.3. ÚS del català

L'adjudicatària ha demprar el català en les seves relacions amb el Síndic de Greuges de Catalunya
derivades de l'execució de l'objecte daquest contracte. Així mateix, l'adjudicatària i, si s' escau,
les empreses subcontractistes han demprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 1'execució de les

prestacions objecte del contracte.
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L'adjudicatària ha de llurar els treballs objecte daquest contracte, almenys, en català.

Específicament, l'adjudicatària ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i
les llegendes deIs plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que

s'obtingui com a resultat de la realització deIs treballs dassistència segons les determinacions del
PPT.
sume
ix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i
el personal que resultin adequats per assegurar que es poden fer les prestacions objecte del

Així mateix, 1'adjudicatària as

servei en català. A aquest efecte, 1'adjudicatària ha dadoptar les mesures de formació del seu
personal necessàries per garantir que el personal que, si s'escau, es pugui relacionar amb el públic

tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques datenció,
dinformació i de comunica

ció de manera fluida i adequada.

En tot cas, l'adjudicatària i, si s' escau, les empreses subcontractistes queden subjectes, en
1'execució del contracte, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política

lingüística i de les disposicions que la despleguen. En l'àmbit territorial de la Vall dAran,
1'adjudicatària i, si s'escau, les empreses subcontractistes, han demprar l'aranès, d'acord amb la
Llei 1/2015, de 5 de febrer, del règim especial d'Aran i amb la normativa pròpia del Conselh

Generau dAran que la desplegui.
En el cas que s'hagin de llurar manuals i documents, tant en suport paper com digital, relatius
al servei objecte de contractació, dins deIs primers quinze dies següents a l'inici de la prestació del
servei, 1'adjudicatària ha de llurar en català els manuals i la documentació tècnica deIs serveis
objecte del contracte que es determini com a obligatoris en la clàusula específica del PPT.

La resta de documents i informes, tant en suport paper com digital, que s'obtinguin com a resultat

de la realització del servei s'han de llurar també en català, d'acord amb els terminis establerts en el
PPT.

La unitat de recepció del contracte ha de comprovar el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de 1'ús del català i ha de fer-hi referència expressa en

els certificats de recepció i de correcta execució.
23.4. Tractament de dades de caràcter personal

L'adjudicatària ha de mantenir sigil respecte de les dades o antecedents que estiguin relacionats
amb l'objecte del contracte deIs quals tingui coneixement per raó de l'execució daquest i que no
siguin públics o notoris.

L'adjudicatària s'obliga al compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de

desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.

23.S. Confidencialitat

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés en ocasió de la prestació
del contracte té caràcter confidencial i no pot ésser objecte de reproducció total o parcial per cap
mitjà o suport, ni tractament o edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricte àmbit
de l'execució directa del contracte, fins i tot entre la resta del personal que tingui o pugui tenir
1'empresa que presta el servei.

23.6. Propietat intel.lectual

En el cas que l'objecte del contracte comporti fer obres o creacions subjectes a la normativa de
propietat intel.lectual, 1'adjudicatària cedeix al Síndic de Greuges de Catalunya gratuïtament i
19

amb caràcter dexclusiva, sense límit de temps i per a tot l'àmbit territorial universal, els drets
dexplotació de la propietat intel.lectual de les obres realitzades per a la prestació de l'objecte
contractual, en qualsevol forma i, en especial, en totes les seves modalitats d'explotació, inclosa
1'explotació en xarxa dInternet: el dret de reproducció, distribució, comunicació pública i

transformació (actualització, traducció i qualsevol altra modificació que pugui derivar en una altra
obra).

La cessió en exclusiva en e.ls termes que estableix el paràgraf precedent també s'efectua a 1'efecte que
el Síndic de Greuges de Catalunya, com a cessionari en exclusiva deIs drets d'explotació deIs drets
dautor de les creacions realitzades per a la prestació de l'objecte contractual (dibuixos, logotips,
textos, eslògans, gràfics, etc.), pugui enregistrar-los, si s'escau, com a titular deIs drets de la
propietat industrial derivats de totes aquestes creacions (marca o nom comercial).

La cessió de drets prevista en aquesta clàusula també s'aplica en el cas d'elements creats o produïts

(fotografies digitals, etc.) per persones o empreses que hagin estat subcontractades per

1'adjudicatària i, a aquest efecte, l'adjudicatària ha dacreditar la cessió esmentada. Aquests drets se

cedeixen al Síndic de Greuges de Catalunya també en exclusiva, sense límit de temps i per a
1'àmbit territorial universal en totes les seves modalitats d'explotació, inclosa la xarxa d'Internet: el
dret de reproducció, distribució o comunicació pública.

A més, l'adjudicatària també assumeix l'obligació de respondre i indemnitzar contra tota
responsabiltat de qualsevol naturalesa (incloses les quantitats reclamades per les societats de
gestió col.lectiva de drets de propietat intel.lectual) originada o relacionada amb reclamacions que
el Síndic de Greuges de Catalunya pugui rebre sobre el fet que l'explotació deIs treballs, les peces, les
icones, els materials i, en general, qualsevol creació produïda per a l'objecte d'aquesta contractació

infringeixin drets de propietat intel.lectual i/o industrial de tercers.

Així mateix, la propietat deIs materials, 1'ha de cedir l'adjudicatària al Síndic de Greuges de
Catalunya i ningú no pot fer-ne ús sense 1'autorització daquesta institució.

La signatura del contracte corresponent suposa la formalització de les cessions previstes en aquesta
clàusula.
23.7. Despeses de formalització i altres
L'adjudicatària s'ha de fer càrrec de les despeses derivades de la formalització del contracte i de

qualsevol altra que resulti aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i les condicions
que aquestes assenyalin.

23.8. Condicions especials dexecució

En cas que l'objecte del contracte requereixi condicions especials d'execució, es concretaran en
lapartat Idel QC del contracte.

23.9. Transparència i compliment principis ètics de la contractació
D'acord amb 1'article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació

pública i bon govern, l'adjudicatària es compromet a faciltar la informació que sigui necessària
per donar compliment a les obligacions establertes per la llei esmentada.

Per tal de donar compliment a 1'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, 1'empresa contractista ha d'adequar la

seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que s'estableixen en la clàusula 33a
daquest plec.
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24. Prerrogatives del Síndic de Greuges de Catalunya
Dins deIs límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, l'òrgan de

contractació té la prerrogativa dinterpretar els contractes, resoldre els dubtes que n'ofereixi el
compliment, modificar-los per raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i els efectes.

Les resolucions de l'òrgan de contractació, en l'exercici de les seves prerrogatives, tenen caràcter
immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa.

2S. Modificació del contracte

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació pot introduir les modificacions
següents:
1. La cessió del contracte, en els termes previstos en la clàusula 27a.

2. La revisió de preus, en cas que s'admeti en lapartat L del QC del contracte, dacord amb la
legislació vigent, en els termes previstos en la c1àusula 29a.

3. Les modificacions per situacions de reducció, contenció o modificació de la despesa per raons
pressupostàries, dacord amb la disposició 3a de la Llei 3/2015, d11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives.

4. La successió de 1'adjudicatària per fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió dempresa
o branca dactivitat, en els termes previstos en l'article 9.2 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública.
5. Les prestacions addicionals que pot dur a terme el contractista per raons econòmiques o

tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment
substancial de costos per al Síndic de Greuges de Catalunya, amb un límit màxim global del 50% del

valor inicial del contracte.

6. Les modificacions no previstes en els apartats anteriors només es poden efectuar quan es
justifiqui adequadament alguna de les circumstàncies establertes en l'article 107 del TRLCSP.

Aquestes modificacions no poden afectar les condicions essencials de licitació i dadjudicació del
contracte.
El procediment de modificació és el que preveuen els articles 108 i 211 del TRLCSP, els articles 97 i
102 del RGLCAP i l'article 72 de la Directiva 2014/24/UE.

Quan, com a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la
garantia constituïda s'ha dajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda

proporció entre la garantia i el contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies des
de la data en què es notifiqui a l'adjudicatària l'acord de modificació. A aquests efectes, no es
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència duna revisió de
conformitat amb el que disposa el TRLCSP.

En el cas que la garantia no es reposi en el supòsit esmentat o en el supòsit que es facin efectives
sobre la garantia penalitats o indemnitzacions, el Síndic de Greuges de Catalunya pot resoldre el

contracte.
26. Suspensió del contracte

En cas que el Síndic de Greuges de Catalunya acordi la suspensió del contracte s'ha daixecar
21

l'acta de suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa 1'article 220.1 del TRLCSP.
L'acta de suspensió, d'acord amb 1'article 103 del RGLCAP, 1'ha de signar un representant de l'òrgan

de contractació i l'empresa contractista i s'ha destendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a
comptar de l'endemà del dia en què s'acordi la suspensió.
El Síndic de Greuges de Catalunya ha dabonar al contractista els danys

els perjudicis que

efectivament se li causin.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ 1 REVISIÓ DE PREUS

27. Cessió deIs contractes

Els drets i les obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per 1'adjudicatària a un tercer

sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de
a del Síndic de Greuges de
Catalunya, i quan es compleixin els requisits establerts en l'article 226 del TRLCSP.

l'adjudicació del contracte, am b l'autorització prèvia express

28. Subcontractació
28.1. L'adjudicatària pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte

daquest contracte, dacord amb el que es preveu en lapartat J del QC i pel percentatge que

expressament determina aquest mateix apartat.

28.2. La formalització de subcontractes està sotmesa al compliment deIs requisits que estableix
1'article 227.2 del TRLCSP.

28.3. La infracció de les condicions establertes en 1'article 227 del TRLCSP esmentat anteriorment per

procedir a la subcontractació, i també la falta dacreditació de 1'aptitud del subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació demergència o de les que fan urgent la subcontractació,

poden donar lloc a la imposició a l'adjudicatària d'una penalitat de fins un 50% de l'import del
subcontracte.
28.4. Els subcontractistes resten obligats només davant 1'adjudicatària, que assumeix, per tant, la
responsabiltat total de l'execució del contracte front al Síndic de Greuges de Catalunya. El

coneixement que el Síndic de Greuges de Catalunya tingui deIs contractes formalitzats o
l'autorització que atorgui no alteren la responsabiltat exclusiva de 1'adjudicatària.

28.S. En cap cas 1'adjudicatària pot concertar 1'execució parcial del contracte amb persones
inhabiltades per contractar dacord amb l'ordenament jundic o compreses en algun deIs supòsits de
l'artcle 60 del TRLCSP.
28.6. L'adjudicatària ha dinformar els representants de les persones treballadores de la

subcontractació, dacord amb la legislació laboraL.

28.7. El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l'article 228 del
TRLCSP.

..

28.8. La persona responsable del contracte es reserva el dret de poder comprovar l'estricte
compliment deIs pagaments que 1'adjudicatària hagi de fer a tots els subcontractistes o
subministradors que participin en el contracte. A aquest efecte, i quan la persona responsable del
contracte ho soUiciti, 1'adjudicatària ha daportar la documentació prevista en l'article 228 bis del
TRCLSP. Aquesta obligació es considera una condició especial dexecució del contracte als efectes
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previstos en els articles 212.1 i 223.g) del TRLCSP.

28.9. L'adjudicatària ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació
relativa a la informació faciltada sobre la subcontractació que es produeixi durant l'execució
del contracte (art. 71.5 Directiva 2014/24/UE).

29. Revisió de preus
La procedència i els límits de la revisió de preus es regulen en l'article 89 del TRLCSP.

Per a aquest contracte, la procedència o no de la revisió de preus i la fórmula de revisió es detallen
en l'apartat L del QC.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

30. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació del contracte es fan conforme el que disposen els articles 222 i 307 del
TRLCSP.

31. Termini de garantia i devolució o cancel.lació de la garantia definitiva

El termini de garantia és el que s'assenyala en l'apartat K del QC i es comença a computar a partir
de la recepció deIs serveis o de la conformitat del Síndic de Greuges de Catalunya.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha de determinar si la prestació realitzada per l'adjudicatària
s'ajusta a les prescripcions establertes per a 1'execució i el compliment del contracte, i, si s'escau,

ha de requerir la realització de les prestacions contractades i 1'esmena deIs defectes observats en
oc

asió de la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a consequencia de vicis o
defectes imputables a l'adjudicatària, la pot rebutjar de manera que queda exempt de l'obligació de
pagament o té dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.
Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de VICIS o defectes en els treballs

efectuats, l'òrgan de contractació té dret a reclamar a l'adjudicatària que els esmeni.

Un cop 1'adjudicatària ha acomplert les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabiltats que s'hagin dexercir sobre la garantia definitiva, i transcorregut el termini de
garantia, es dicta l'acord de devolució o cancel.lació de la garantia definitiva.
32. Resolució deIs contractes: causes i efectes

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles 216.6, 223 a

225 i 308 i 309 del TRLCSP i l'article 73 de la Directiva 2014/14/UE. En particular, es consideren

obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és causa de resolució del
contracte les especificades en lapartat M del QC del contracte.

També és causa de resolució del contracte:
a) L'incompliment de l'obligació de 1'adjudicatària de guardar secret en relació amb les dades o
antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte.
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b) L'incompliment deIs principis ètics i de les regles de conducta previstos en la c1àusula 33a daquest
plec.
c) L'incompliment de les obligacions previste

s en relació amb l'ús del català i, en general,

1'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a 1'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

despleguen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada
pel Síndic de Greuges de Catalunya per dur-ne a terme el seguiment durant l'execució del contracte.

d) La modificació substancial de 1'objecte del contracte, en els termes previstos en 1'article 72.4 de la
Directiva 2014/14/UE, que hagi exigit un nou procediment de contractació.
e) El fet que 1'adjudicatària hagi estat incursa, en el moment de l'adjudicació del contracte, en una
causa dexclusió de la licitació.
f) El fet que el contracte no s'hagués hagut dadjudicar a l'adjudicatària per un incompliment greu

per part daquesta de les obligacions establertes en els tractats comunitaris i en la Directiva
2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

No obstant això, amb caràcter previ a 1'adopció de les mesures de resolució contractual, 1'òrgan
de contractació requerirà, si s'escau, 1'adjudicatària perquè compleixi les seves obligacions, amb
aplicació del sistema de penalitats previst en l'article 212 del TRLCSP.

En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es fa conforme al que disposa l'article 224
del TRLCSP i seguint el procediment establert en 1'article 109 del RGLCAP.

33. Principis ètics i regles de conducta
D'acord amb 1'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la

informació pública i bon govern, s'estableixen els principis ètics i les regles de conducta als quals,

licitadores i adjudicatàries, han dadequar la seva activitat, i també els efectes del seu eventual
incompliment:
1. Les licitadores i les adjudicatàries han dadoptar una conducta èticament exemplar i han dactuar

per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.

2. En aquest sentit -i al marge deIs altres deures vinculats al principi dactuació esmentat en el punt
anterior, derivats deIs principis ètics i de les regles de conducta als quals les licitadores i les
adjudicatàries han dadequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de conflcte
dinteressos.
b) No sOl'licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en 1'adjudicació del

contracte.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a aquells
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familar o sociaL.

d) No fer qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de llure
concurrència.
e) No fer accions que posin en risc 1'interès público

f) Respectar els principis de llure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de dur a terme
conductes que tinguin per objecte o puguin produir 1'efecte d'impedir, restringir o falsejar la
competència, com ara els comportaments col.lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació dofertes, assignació de mercats, rotació dofertes, etc.). Així mateix, denunciar

qualsevol acte o conducta dirigit a aquestes finalitats i relacionat amb la licitació o el contracte deIs
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quals tingués coneixement.
g) No utiltzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o

indirecta, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics pro

professions corresponents a les prestacions contractades.

pis de les activitats, els oficis i/o les

i) Col.
laborar amb 1'òrgan de contractació en les actuacions que dugui a terme per al seguiment i/o
1'avaluació del compliment del contracte, particularment, facilitant la informació que se li sol.liciti per

a aquestes finalitats.
j) Denunciar els actes deIs quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les
obligacions contingudes en aquesta clàusula.

3. L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en l'anterior apartat 2 per part de les

adjudicatàries i en el seu cas, de les licitadores, és causa de resolució del contracte, sens perjudici de
les altres possibles conseqüències previstes en la legislació vigent.

34. Règim de recursos

Les qüestions que sorgeixin sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi el compliment, la
modificació i la resolució daquest contracte, es resolen per 1'òrgan de contractació, els acords del qual

posen fi a la via administrativa.

Contra aquests acords, contra els actes de tràmit que es dictin en el procediment d'adjudicació i que
siguin susceptibles dimpugnació, i també contra la resolució dadjudicació, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició, en el termini dun mes, davant el mateix òrgan que ha dictat 1'acte, o bé
directament recurs contenciós admiriistratiu, en el termini de dos mesos, davant la jurisdicció
contenciosa administrativa, a comptar ambdós terminis des de l'endemà de la notificació o, si escau,
de la publicació de 1'acte impugnat, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei

39/2015 i amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

3S. Jurisdicció competent

L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les qüestions
litigioses relatives a la preparació, l'adjudicació, els efectes, el compliment i l'extinció d'aquest
contracte.

Rafael Ribó
Síndic de greuges

Barcelona, 17 de novembre de 2017
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ANNEX 1.A

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Expedient número 2018/01-0
EVLa senyor/a ................................................................................., amb DNI núm. .................................... , en
nom propi/en representació de ......................................................................................................., en qualitat

de ........................................................................ i amb facultats suficients, declaro sota la meva
responsabiltat, com a empresa licitadora del contracte de serveis amb número d'expedient 2018/1-0

a) Que estic facultatlada per contractar amb el Síndic de Greuges de Catalunya, ja que, tenint
capacitat dobrar, no em trobo compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar

amb les administracions públiques.
b) Que l'objecte d'aquest contracte està inclòs dins de les finalitats, 1'objecte i 1'àmbit dactivitat que
em són propis.
c) Que tinc la classificació i/o la solvència econòmica, financera i tècnica o professional requerides en
la clàusula 9a daquest plec de clàusules administratives particulars. En el cas de la solvència, ja sigui

per mitjans propis o per mitjans externs que tinc a la meva disposició.
d) Que estic al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,

de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 doctubre.

e) Que la seva empresa disposa a la seva plantila, en relació amb el nombre total de persones
treballadores en plantila, dun ............. % de persones treballadores fixes amb discapacitat i ............. %
de persones treballadores temporals amb discapacitat, als efectes previstos en la disposició addicional
quarta del TRLCSP.

e) Marqueu una única opció de les tres possibles:

. Que 1'empresa té més de 50 persones treballadores i està integrada per un nombre de persones

treballadores amb discapacitat no inferior al 2%.

o Que 1'empresa té més de 50 persones treballadores i que s'ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes en l'article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 dabril.

. Que 1'empresa està integrada per un nombre inferior a 50 treballadors.

f) Que no forma part deIs òrgans de govern o dadministració daquesta societat cap persona

daquelles a les quals fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibiltats d'alts

càrrecs; la Llei 21/1987, de 26 de novembre, dincompatibilitats del personal al servei de
1'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim dincompatibiltats
deIs alts càrrecs al servei de la Generalitat, o en cas de persona física, que no incompleix cap de les

circumstàncies a les quals es refereixen les normes esmentades.

g) Que 1'empresa compleix tots els requisits i les obligacions exigits per la normativa vigent per a la
seva obertura, instal.lació i funcionament legaL.

h) Marqueu una única opció de les dues possibles:
o Que 1'empresa no forma part de cap grup empresariaL.
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o Que cap altra de les empreses que integren aquest grup empresarial

licita en aquest procediment

dadjudicació.
. Que daquest grup empresarial participen en aquest procediment dadjudicació les empreses
següents: ........................................................................................

i) Que l'empresa es compromet a adscriure a l'execució del contractes els mitjans materials i/o
personals necessaris per dur a terme el contracte.

j) Que 1'empresa es compromet a complir els "principis ètics i regles de conducta als quals els
licitadors i els contractistes han dadequar la seva activitat", que consten en la clàusula 33 daquest
plec de clàusules.

k) Que l'empresa es compromet a facilitar la informació que sigui necessària per complir les
obligacions establertes per la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

1) Que 1'empresa compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i es
compromet a dur a terme les activitats pròpies i inherents a la coordinació dactivitats empresarials.
m) Que 1'empresa disposa del corresponent pla digualtat entre dones i homes.

n) Dades en registres de licitadors, marqueu les opcions possibles:

. Que 1'empresa està inscrita en el Registre electrònic dempreses licitadores de la Generalitat de

Catalunya i que les seves dades són vigents.

. Que 1'empresa està inscrita en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades o certificació

comunitària i que les seves dades són vigents.

o Que 1'empresa no està inscrita en cap deIs registres de licitadors esmentats anteriorment.
o) Que la informació i els documents aportats són de contingut absolutament cert.

p) Que autoritzo l'òrgan de contractació a obtenir directament deIs òrgans administratius competents
les dades o els documents registrals que es requereixin per procedir, si s'escau, a l'adjudicació del

contracte.
q) Que la bústia electrònica on fer les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si
s'escau, els posteriors tràmits dadjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció
normal

o anormal del contracte és ....................................................

1, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

Signatura
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ANNEX 1.B
DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

Expedient número 2018/01-0
D'acord amb l'article 4 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de

contractació pública, es pot utiltzar com a document substitutori del compliment deIs requisits de
capacitat i solvència, el formulari normalitzat de document europeu únic de contractació (DEUC).
Es pot emplenar una daquestes dues versions del document:

Versió catalana, amb traducció de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
http:// economia. genca t.ca tlwe b/. con ten tl70 con tractacio j cca/ documen ts/ con tractacio electronicalD
EUC-cat.pdf

En castellà, enllaç directe a la Comissió Europea.
h ttps:/ / eco europa. eu/ growth/tools -da tabas

es/ espd/fi ter?lang=es

NOTES:

Si s'assenyala una adreça de correu electrònic en el punt A de la Part II del DEUC, s'entendrà que

accepta que les comunicacions i les notificacions en el procés de licitació es facin adreçant-les a
aquest correu electrònic i mitjançant el correu electrònic amb adreça sindic@sindic.cat

La utilització del document únic europeu implica que l'empresa es compromet a complir els
"principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han dadequar la seva
activitat", que consten en la c1àusula 33 daquest plec de clàusules.
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ANNEX2.A

MITJANS D'ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA 1 FINANCERA 1 TÈCNICA O
PROFESSIONAL

Expedient número 2018/01-0
Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera s'ha dacreditar mitjançant l'aportació de la documentació
següent:

Declaració responsable sobre la xifra anual de negocis en 1'àmbit dactivitats corresponent a
1'objecte del contracte, referit als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
dinici de les activitats empresarials, que anualment ha de ser igualo superior a 1'import de licitació.
Si, per raons justificades, l'empresari no està en condicions de presentar les referències

sol.licitades, ha dacreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra
documentació, sempre que l'acompanyi amb l'escrit en què justifiqui les seves raons. La Mesa de

contractació és l'òrgan encarregat dexaminar aquesta documentació i, si escau, considerar-la

suficient i apropiada.
Solvència tècnica
Les empreses han dacreditar la seva solvència tècnica pels 2 mitjans següent:

a) Declaració responsable que inclogui una relació deIs principals serveis o treballs de naturalesa
igualo similar a l'objecte del contracte realitzats en els darrers cinc anys que inclogui per a cada
any: import, dates i els destinataris públics o privats i també l'mport total executat.

L'import anual deIs serveis o treballs de naturalesa igual o similar realitzats durant l'any de
màxima execució del període de cinc anys esmentat ha d'esser, com a mínim, de la mateixa
quantia indicada en la solvència econòmica.

b) Currículum professional del personal que participarà expressament, com a equip estable, en
1'execució del contracte, indicant-hi titulació, formació i experiència, dacord amb el model annex
2.B.
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ANNEX2.B
MODEL DE CURRÍCULUM PROFESSIONAL PER A L'AVALUACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA

Expedient número 2018/01-0
.................... ............................. ..................... , declaro sota la meva responsabiltat que les dades
relatives al meu currículum, detallat a continuació, són veritat, i que he acumulat l'experiència

professional del perfi tècnic desenvolupat, la formació i els coneixements tècnics que s'indiquen.

La informació que figura en aquest curnculum s'utiltzarà exclusivament amb la finalitat
davaluar tècnicament l'expedient de referència, i no serà objecte dautomatització ni de

divulgació.

Signatura de la persona (també a totes les pàgines del currículum)

................................................... , ............ de ............................................. de 2017
CURRÍCULUM PROFESSIONAL

1. Dades personals

Nom i cognoms:
Adreça i població:

Telèfon de contacte i correu electrònic:
2. Titulació acadèmica:
Titulació acadèmica assolida mitjançant ensenyament reglat
3. Experiència professional:
Empreses on ha prestat serveis

Període dexecució, dates dinici i final deIs serveis indicats
Funcions desenvolupades en matèries relacionades amb 1'objecte del contracte

4. Formació:
Formació específica en matèries relacionades amb 1'objecte del contracte

Altra formació
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ANNEX3
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Expedient número 2018/01-0
En/Na ....................... ............................................... , amb DNI ............................, actuant en nom propi o
en representació de l'empresa ...................................................................................................... , amb
NIF ............... ....... ...... , amb domicili a ........................................................................ ............................. , Carrer

.................................................................................................................... , núm ...................... , en qualitat
de ......................................................................
EXPOSO:
Que, assabentat de les condicions i els requisits que exige

ix el SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

per a 1'adjudicació del contracte de serveis consistent en la prestació del servei destudi, anàlisi i

obtenció de dades sobre el contingut i 1'evolució de la informació pública subjecta al règim de

transparència publicada a les seus electròniques i llocs web deIs diferents subjectes als quals és
aplicable la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern,
mantenint la sèrie històrica de les dades obtingudes des de 1'any 2016, segons 1'expedient núm.

2018/1-0, em comprometo a prendre a càrrec meu 1'execució daquest contracte, amb estricta
subjecció al plec de clàusules administratives particulars i tècniques que el defineixen, per la
quantitat màxima total de ................................................................................... (en lletres) ........................
euros, tenint en compte que aquesta quantitat comprèn tant el preu del contracte com l'impost sobre

el valor afegit, segons el desglossament següent:
PRESSUPOST DE LICIT ACIÓ:

Euros

IVA.............................................:

Euros

TOTAL........................................:

Euros

Localitat i data
Signatura deVde la representant legal

Segell de l'empresa
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ANNEX4
CONTINGUT DELS SOBRES 2 1 3 QUE HAN DE PRESENTAR LES PERSONES LICITADORES

Expedient número 2018/01-0
Els sobres han de precisar la licita

ció a què concorren.

SOBRE 2:

Descripció del projecte tècnic.

Identificació de manera clara en la descripció del projecte tècnic deIs aspectes que permetin
valorar els criteris dadjudicació desglossats en l'annex 6.A.

SOBRE 3:

Proposta econòmica dacord amb el model annex 3 d'aquest plec.
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l.

ANNEX S
COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Expedient número 2018/01-0
La composició de la Mesa de contractació daquest expedient és la següent:

PRESIDENT

Jaume Saura Estapà, adjunt general

VOCAL ENCARREGADA DE
L'ASSESSORAMENT JURÍmC

Mar Molinas Sans, gerent

VOCAL QUE REPRESENTA

Maria Guiu Sallent, interventora

LA INTERVEN

CIÓ

VOCAL

Eugeni Castelló Tarrida, assessor de suport

VOCAL

Sergi Vibancos Daviu, responsable de contractació
Bibiana Bofil Frias, administrativa

SECRETARIA

VOCAL SUPLENT
D'INTERVENCIÓ

Montserrat Rovira Sadurní, coordinadora de pressupostos i

VOCAL SUPLENT

Lídia Sánchez Núñez, responsable de gestió econòmica

VOCAL SUPLENT

Alexandra Solà Massanell, assessora

comptabiltat de l'Oïdoria de Comptes del Parlament
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ANNEX 6.A
CRITERIS D' ADJUDICACIÓ LA V ALORACIÓ DELS QUALS REQUEREIX UN JUDICI DE VALOR

Expedient número 2018/01-0

La puntuació màxima serà de 43 punts, i es valorarà la relació i la descripció deIs treballs a portar a
terme per a la realització del contracte, d'acord amb les especificitats següents:
1. Descripció i univers del treball: identificació de les dades que s'analitzaran, els subjectes avaluats i
la metodologia de treball. Fins a 8 punts.

2. Mitjans personals i materials dedicats al projecte: identificació de l'equip que portarà a terme el
treball, tant 1'estable com l'específicament contractat a 1'efecte daquest contracte, la seva dedicació i

titulació i els instruments que s'empraran per a l'obtenció, tractament i anàlisi de les dades objecte
del contracte. Fins a 8 punts.

3. Control de qualitat: s'ha despecificar la forma de controlar i supervisar el desenvolupament del
treball per part de l'equip que el dirigeix i les fases en què es portarà a terme. Es valorarà també la
proposta de coordinació amb 1'equip del Síndic de Greuges i la presentació de resultats parcials
durant 1'execució del contracte. Fins a S punts.

4. Configuració de l'informe final: es valorarà l'estructura i forma de presentació deIs resuItats de
1'anàlisi, l'anàlisi específica delements qualitatius de la publicitat informativa, l'anàlisi evolutiu descripció de tendències- i comparatiu de les dades amb relació a les recolldes amb els informes
anteriors. Es valorarà també que 1'informe incorpori dades sobre la percepció ciutadana amb relació a

1'accés, la qualitat i la idoneïtat de la informació publicada. Fins a 22 punts.
B. MILLORES:

La puntuació màxima serà de S punts, i es valoraran els serveis addicionals sobre allò requerit en les
bases daquesta licitació i inclosos en el cost de l'oferta. En concret, les milores proposades hauran

destar relacionades amb la incorporació delements danàlisi addicionals als previstos al Plec de
Prescripcions Tècniques.

Es poden proposar dues milores com a màxim, cadascuna de les quals tindrà una puntuació màxima
de 2,5 punts.
Cal descriure clarament la milora, 1'objecte i els beneficis derivats de la seva implantació.

Quedarà exclòs el licitador que hagi inclòs en aquest sobre documentació que hauria de constar al
sobre 3, especialment si es tracta de l'oferta econòmica. La manca de documentació que

impedeixi dur a terme la valoració d'un o de diversos criteris que impliquen un judici de valor
comportarà la no-valoració del criteri corresponent.
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ANNEX6.B

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX DE MANERA
AUTOMÀ TICA PER APLICACIÓ DE FÓRMULES

Expedient número 2018/01-0

Les ofertes econòmiques (Model annex 3 - Sobre 3) es valoraran dacord amb els criteris següents:
OFERTA ECONÒMICA:

Puntuació fins a S2 punts.
La puntuació màxima s'atorgarà a l'oferta amb un preu global més baix (IVA exclòs) i la resta d'ofertes
seran puntuables d'acord amb la fórmula següent:
Pv = (1- ((Ov - Om)/37.000)J x 52

On Pv és la puntuació que obté l'empresa que s'avalua per a aquest criteri, Ov és l'oferta de l'empresa
que s'està avaluant, i Om és la milor oferta, la més baixa, dentre totes les presentades.

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
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ANNEX 7
MODEL INFORMATIU DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Expedient número 2018/01-0

síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys, 7
08003 Barcelona

Núm. de 1'expedient de contractació:
Objecte del contracte:

Dades didentificació de l'empresa:
Cognoms i nom o raó social NIF:

Domicili social:
Telèfon:
FAX:
Dades de la persona que actua en representació de 1'empresa

Cognoms i nom:
NIF:

DECLARO:

Que presento els corresponents sobres 1, 2 3 per tal de poder-hi participar dins el termini
establert en DOGC.

ció i, si

Que la bústia electrònica on fer les comunicacions i notificacions en el procés de licita

s'escau, els tràmits posteriors dadjudicació i formalització del contracte és:

Localitat i data
Signatura deVde la representant legal

Segell de l'empresa
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