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DE I.A TRAMITACIó COM A CONTRACTE MENOR DE LIEXPEDIENT
REI"AGIoNAT AMB Ets sERvEIs D'EsruDI, ANAIISI I oBTENGIó pr pnpus pER R t,RveluRcIó
DE DIFERENTs AiltgITs DE LA LLEI tgl2o14, DE TRANSnARiNGIR, eccús A LA wronuRctó
púgltcn r BoN covERN, AMB rA ruNpRcró BoscH r crMpERA.

1. MorlvActó pu L'TNFoRME

S'emet aquest informe d'acord amb I'apartat 1.3 de I'article 159 de la Llei 5/20L7, de 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de
carboli, en el qual es preveu que cal un informe justificatiu de l'òrgan de contractació quan es
formalitza durant 3 anys consecutius un contracte menor de serueis amb import superior a 5.000
€, IVA exclòs, amb idèntics objecte i destinatària.

2. CARACTERíSTIQUES GENERATS

o Contracte:Contracteadministratiu

o Unitat: Gerència

o Persona responsable del contracte: Gerent

o Expedient: Procediment menor

o Criteri d'adjudicació: Acreditada solvència tècnica i professional.

Títol: Seruei d'estudi, anàlisi, i obtenció de dades per a l'avaluació del dret d'accés a la
informació pública en aplicació de la Lleí 19/201.4, en els àmbits següents: registres de
grups d'interès, codis de conducta, govern obert, millora de Ia qualitat normativa, cartes
de serveis i sistemes de control i règim sancionador.

a

o Import total estimat: 13.500,00 €

. IVA:2\%

o Durada màxima: Del 15 de gener al31 de maig de 2019.

3.rusTIFICACró DE tA NEGESSTTAT DE GONTRACTAR

El Títol VIII de la Llei 19/20'J.4, de transparència, accés a la informació pública i bon govem,
atribueix al Síndic de Greuges de Catalunya la competència per avaluar el compliment de les
obligacions de transparència establertes al TítoI II del mateix text legal.

El Síndic de Greuges ha d'elaborar anualment i presentar al Parlament un informe general
d'avaluació de I'aplicació de la llei i pot elaborar també informes específics.

El Síndic de Greuges de Catalunya no disposa dels mitjans personals adequats i suficients per
poder complir amb aquest mandat legal.
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Els anys 2017 i 2018 el Síndic de Greuges de Catalunya
indicats amb la Fundació Bosch i Gimpera amb similar

4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIó

va signar sengles contractes per als serveis
objecte.

Contracte menor, segons els articles 118 í 13L de Ia LIei 9/2017 , de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic i resta de normativa d'aplicació.

5. OBTECTE DEL CONTRACTE

Servei d'estudi, anàlisi, i obtenció de dades per a I'avaluació del dret d'accés a Ia informació
pública en aplicació de la Llei t9/2014.

5. PRESCRTPCTONS rèCXlqUrS

L'anàIisi del compliment de les obligacions derivades de la regulació del dret a una bona
administració i dels principis de bon govem es durà a terme a través d'un sistema d'indicadors.

L'obtenció de les dades per dur a terme l'avaluació es basarà en les següents metodologies:

- Qüestionari:

Un cop consensuades les preguntes amb els responsables del Síndic de Greuges, serà tramés per a
la seva complementació per part de les entitats públiques incloses en l'àmbit subjectiu de la Llei
19/201.4.

- Entrevistes:

Es realitzaran les següents entrevistes:

. Area de millora normativa del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
o Secretaria de funció pública

. Agència de T?ansparència i Bon Govern Area Metropolitana de Barcelona

. Direcció General encarregada del Registre dels Grups d'lnterès a la Generalitat.

. ACM i FCM

- Anàlisi de les dades obtingudes.

L'àmbit temporal d'avaluació serà de l'1. de gener a3'J- de desembre de 2018.

Al llarg de la vigència del contracte i a mesura que es vagin obtenint dades, es faran les reunions
de coordinació que el Síndic de Greuges consideri necessàries.

7. CONDICIONS PER L'ABONAMENT DEt TREBALL

El pagament es realitzarà per I'import total, un cop finalitzat el servei i lliurat el treball en suport
paper i informàtic. Aquest pagament es farà efectiu contra la presentació de la factura
corresponent i amb la certificació de conformitat prèvia per part de la unitat responsable de la
institució.
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8. TERMINI DE I.A PRESTACIó

La prestació objecte del contracte es durà a terme des del 15 de gener al 31 de maig de 2019.

9. VATORACIó OT L'OFERTA

La Fundació Bosch i Gimpera ha realitzat I'objecte del contracte en les edicions anteriors a plena
satisfacció de Ia institució i es valora la seva experiència tècnica i professional per seguir la-sèrie
històrica.

Conseqüentment, se signa un contracte entre aquesta empresa i el Síndic de Greuges de
Catalunya per satisfer Ia necessitat.

Rafael Ribó i Massó

Síndic de greuges

Barcelona, 15 de gener de 2019
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