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INFORME ,USTIFICATIU DE tA TRAMITACIó COM A GoNTRAcTE MENoR DE LIEXPEDIENT
REtAcIoNAT AMB Ets sERvEIs D'EsruDI, euàltst I oBTENcIó or pepns pER R l,evRLuectó
DEt DRET p'Rccús A LA INFoRMAGIó púgLIcA, EN Rpt tcnctó DE LA LLEI tgt2o!4, DE
TRANSPARiUcn, nccús A LA INFoRMAcIó púglic,A r BoN GovERN, AMB rA uNTERsITAT
OBERTA DE CATALUNYA.

1.

MorlvActó or
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S'emet aquestinforme d'acord amb I'apartat 1.3 de I'article 159 de la Llei 5/2017, 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 tuútics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de
carboni, en_el qual es preveu que cal un informe justificatiu de l'òrgan de contractació quan es
formalitza durant ! anys consecutius un contracte menor de serveis ámb import superior a 5.000
€, IVA exclòs, amb idèntics objecte i destinatària.
2. CARACTERíSTTQUES GENERATS
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Contracte:Contracteadministratiu
Unitat: Gerència
Persona responsable del contracte: Gerent

Expedient: Procediment menor

Criteri d'adjudicació: Acreditada solvència tècnica i professional.

Títol: Servei d'estudi, anàlisi, i obtenció de dades per a I'avaluació del dret d'accés a la
informació pública en aplicació de la LleiIg/201.4.
Import total estimat: L4.500,00 €
IVA:21%
Durada màxima: Del28 de gener al31 de maig de 2019.

rusTlFrcActó

DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

El Títol VIII de la Llei I9/20'J.4, de transparència, accés a Ia informació pública i bon govem,
atribueix al Síndic de Greuges de Catalunya la competència per avaluar èl complimenide les
obligacions de transparència establertes al Títol II del mateix teit legal.

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

El Síndic. 9"- gl"qges ha, d'elaborar anualment

El Síndic de-.Greuges de Catalunya no disposa dels mitjans personals adequats
poder complir amb aquest mandat legal.
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i 2018 el S.índic de Greuges de Catalunya va signar sengles contractes per als serveis
indicats amb la Universitat Oberta de Catalunya.
Els_anys 2017

4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIó
Contracte menor, segons els articles L18 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic i resta de normativa d'aplicació.
s. oBrEcTE DEr CONTRACTE

Servei d'estudi, anàIisi, i obtenció de dades per a I'avaluació del dret d'accés a la informació
pública en aplicació de la Llei 19/2074.
6. PRESCRTPCTONS TiCUqUUS

L'anàlisi del compliment de les obligacions derivades de ia regulació del dret d'accés a la

informació pública 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:
L.-Realització del test del ciutadà ocult:

Es formularan i es gestionaran sol.licituds d'accés a la informació pública, per al seu anàlisi i
avaluació, d'acord amb les preguntes que s'estableixin amb el Síndic de Gràuges, a la següent
mostra d'administracions públiques:

-

La

totalitat dels ajuntaments de més de 20.000 habitants

(64).

El 22% dels ajuntaments d'entre 500 i 20.000 habitants (126).

Diputacions ( ).
Departaments de la Generalitat

(7).

Altres ens del sector públic de I'Administració de la Generalitat i Administració local
Altres ens, entre els que s'inclouran el Conselh Generau d'Aran i AMB
Altres ens del sector públic local

(20).

(5).

(20).

tot cas s'hauran d'incloure en la mostra les administracions a les que se'ls hi va enviar
sol.licitud en anteriors avaluacions i no van contestar.
En

De cadascuna de les sol.licituds formulades es farà una fitxa que contindrà el vincle a la
comunicació mantinguda amb el subjecte obligat, a fi de garantir laieva traçabilitat. Així mateix,
a I'informe s'inclourà un quadre de seguiment de les sol'licituds dtacèés a la informació

realitzades pel ciutadà ocult.

2.-Avaluació de resolucions:
S'avaluaran fins a 100 resolucions denegatòries de I'accés a la informació pública de la Generalitat
i d'ajuntaments de més de 20.000 habitants, d'acord ámb la metodologia de

de Catalunya
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I'informe d'avaluació de I'any 2018. En particular, s'avaluaran les resolucions denegatòries del
ciutadà ocult.

3.-Entrevistes:

realitzaran entrevistes a la GAIP, a la Secretaria de Transparència i a la unitat responsable de la
gestió de sol'licituds d'accés a la informació pública de I'Ajüntament de Barcelona, à I'Agència de
Transparència i Bon Govem de I'Area Metropòhtana de Baicelona, a I'ACM i FCM.
Es

4.-Anàlisi de I'activitat de la GAIP com a mecanisme de control del compliment del dret d'accés
la informació pública i de la qualitat de les resolucions denegatòries.

a

5.-Qüestionari:
El qüe-stionari qu.e es remeti a tots els subjectes avaluats inclourà preguntes relatives al nombre
de sol'Iicituds d'accés a la informació. rebudes, a l'aprovació dó nórmes o directrius per la
tramitació de les sol'licituds i a la creació d'un òrgan o unitat o I'atribució de la responsabiliiat de
Ia tramitació del procediment d'accés a la informàció pública.

L'àmbit temporal d'avaluació serà de l'L de gener a 3r. de desembre de 201g.
7. CONDICIONS PER L'ABONAMENT DEt TREBAII

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 facïura
corresponent i amb la certificació de conformitat prèvia per part de ia unitat responsable de la

institució.

8. TERMINI DE I.A PRESTACIó
La prestació objecte del contracte es durà a terme des del 28 de gener al 31 de maig de 2019.

9. VATORACTó OU L'OFERTA
La Universitat oberta de Catalunya ha realitzat I'objecte del contracte en les edicions anteriors a
Ptena satisfacció de Ia institució i es valora la seva éxperiència tècnica i professional per seguir la
sèrie històrica.

Conseqüentment,
Catalunya per s

SC

_slgna un contracte entre aquesta empresa
la necessitat.

i el síndic de Greuges de

Rafael Ribó i

Síndic de greuges
Barcelona, 28 de gener de

20'J,9

J

