LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE TUTORS I
ORIENTADORS PER AL PLA DE CAPACITACIÓ DEL PROGRAMA PICE
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
EXPEDIENT 192/2019
A.- PRESSUPOST MÀXIM PREVIST: 125.000 euros pel total del contracte (IVA no inclòs).
B.- DURADA DEL CONTRACTE: El termini de durada del contracte s’estableix per a 10
mesos, de febrer 2020 a desembre de 2020 (ambdós inclosos) excepte el mes d’agost,
prorrogable 1 mes addicional en funció de les necessitats del servei.
C.- PRESENTACIÓ D’OFERTES:
Lloc: Registre de la Cambra. Av. Diagonal, 452 – 08006-Barcelona
Data límit : dilluns, 30 de desembre de 2019. Hora: 12:00
D.- TRAMITACIÓ: Anticipada
La tramitació anticipada obeeix a la necessitat de poder executar les actuacions dins dels
terminis previstos en el Pla de Capacitació del programa PICE.
L’adjudicació queda sotmesa a condició suspensiva fins a la resolució per part de la
Cámara de Comercio de España de la manifestació d’interès presentada per la Cambra
de Barcelona a la participació en el Pla de Capacitació del Programa PICE per a 2020.
En cas que no s’obtingui el finançament sol·licitat, l’adjudicació quedarà sense efecte.
E.- PROCEDIMENT: Obert, no harmonitzat.
F.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona
G.- RÈGIM JURIDIC: El contracte és de naturalesa privada.
H.- DIVISIÓ EN LOTS: Sí
Lot 1.
Lot 2.
Lot 3.
Lot 4.
Lot 5.

Tutor/a de formació àrea Nord
Tutor/a de formació àrea Sud
Tutor/a d’inserció àrea Nord
Tutor/a d’inserció àrea Sud
Orientador/a

30 hores setmanals / 10 mesos
30 hores setmanals / 10 mesos
25 hores setmanals / 10 mesos
25 hores setmanals / 10 mesos
12 hores setmanals / 10 mesos
Total

31.000 euros
31.000 euros
26.000 euros
26.000 euros
11.000 euros
125.000 euros

Nombre màxim de lots a licitar: Cada licitador es podrà presentar com a màxim a 1 lot.
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS I TÈCNIQUES
EXPEDIENT: núm. 192/2019
TÍTOL: LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE TUTORS I
ORIENTADORS PER AL PLA DE CAPACITACIÓ DEL PROGRAMA PICE

1.

INTRODUCCIÓ.
1.1.

La reducció de l’atur juvenil constitueix un dels reptes més importants en
l’actualitat. Per aquesta raó, a nivell nacional, Espanya compta amb el Programa
Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat pel Fons Social Europeu per al període
2014-2020.

1.2.

En aquest context, les Cambres, Corporacions de Dret Públic que representen
els interessos generals de tots els sectors empresarials, van plantejar l’anomenat
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Es tracta d’una sèrie de
mesures per a tot el col·lectiu de joves destinataris del Programa Operatiu
d’Ocupació Juvenil i de la Garantia Juvenil en Espanya que treballen tant la
millora de l’educació i la formació, com el foment de la contractació i
l’autoocupació, i estan cofinançades pel Fons Social Europeu i per la xarxa de
Cambres.
El PICE comprèn dos plans: Pla de Capacitació i Pla de Mobilitat.
La present licitació fa referència al Pla de Capacitació de forma exclusiva.
El Pla de Capacitació és una iniciativa de la Cámara de España dirigida a
augmentar la qualificació professional i la millora de l’ocupabilitat dels joves no
ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació.
El Pla de Capacitació es compon d’un conjunt de serveis prestats al jove per
facilitar la inserció, que parteixen d’una orientació vocacional mitjançant la qual
es detecten les necessitats específiques del jove, continua amb accions
formatives i finalitza amb accions d’apropament a les empreses i (si escau) la
inserció laboral.

1.3.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (d’ara
endavant, la Cambra) desenvolupa en la seva demarcació, des de l’any 2015, el
Pla de Capacitació del programa PICE en base als convenis de col·laboració
signats amb la Cámara de España.
Amb l’experiència adquirida durant les anteriors edicions del programa PICE, i
els bons resultats obtinguts en el seu desenvolupament, la Cambra, davant la
nova programació 2020, va presentar la corresponent manifestació d’interès i
sol·licitud de finançament per a la realització d’una nova edició del Pla de
Capacitació del programa PICE.
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1.4.

2.

El calendari establert en la convocatòria aconsella anticipar la programació ja
definida per garantir la seva posada en marxa a principis del 2020. Amb aquest
objectiu, el present Plec es refereix a la contractació del servei tècnic de tutor de
formació (àrees Nord i Sud), tutor d’inserció (àrees Nord i Sud) i orientador per al
programa PICE.

PROGRAMA INTEGRAL CUALIFICACIÓN
CAPACITACIÓ. CARACTERÍSTIQUES.

Y

EMPLEO

(PICE):

PLA

DE

El principal objectiu del Pla de Capacitació del PICE és oferir una acció directa als joves
beneficiaris del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), adaptada a les seves
capacitats, perquè obtingui la formació i/o qualificació necessària que millor s’adapti als
requisits de les empreses, de forma que tot condueixi a la inserció laboral, bé sigui per
compte propi o per compte aliè.
El programa s’adreça a joves que compleixin els requeriments que marca el Sistema de
Garantia Juvenil.
El programa consta de cinc trams diferenciats:

3.

-

INSCRIPCIÓ: difusió / captació dels joves per a la participació del programa,
mitjançant la inscripció voluntària en aquest.

-

ORIENTACIÓ: Entrevista individual amb el jove, amb l’ajut d’eines informàtiques i
proves que ens permet oferir una proposta personalitzada al jove segons el punt de
partida i objectiu professionals, i requeriments de les empreses.

-

FORMACIÓ: formació grupal es compon de fase troncal: 65 hores d’Habilitats Socials
i ocupabilitat, Idiomes i/o Competències digitals, i una formació específica de caràcter
professionalitzador d’una durada de 30, 60, 90 120 o 150 hores.

-

ACOMPANYAMENT: acompanyament, d'unes 5 hores per alumne, en la transició
cap a la creació efectiva de l'empresa o cap a la inserció en el mercat laboral per
compte aliè.

-

INSERCIÓ LABORAL: contacte amb ofertes de feina i processos de selecció.
Convocatòries d’Ajuts a la contractació.

OBJECTE.

L’objecte de la present licitació consisteix en la contractació de 5 serveis, dividits en 5 lots,
per al Programa Integral de Cualificación y Empleo de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona:
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Lot 1. Tutor/a de formació àrea Nord
Lot 2. Tutor/a de formació àrea Sud
Lot 3. Tutor/a d’inserció àrea Nord
Lot 4. Tutor/a d’inserció àrea Sud
Lot 5. Orientador/a

Cada licitador es podrà presentar com a màxim a 1 lot.
Descripció lots 1 i 2:
Els/les tutors/es de formació són les persones que sota la supervisió del/la coordinador/a
PICE, realitzaran les tasques d’acompanyament al participant al llarg de tot el seu procés
formatiu, establint els projectes formatius adequats a les necessitats de joves i empreses de
la demarcació de la Cambra.
Els requisits que han de complir són els següents:
- Titulació acadèmica:
o Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o titulació de grau corresponent o
altres títols equivalents
o Diplomatura, Enginyeria tècnica, Arquitectura tècnica o el títol de grau
corresponent o altres títols equivalents
o Titulació oficial en estudis superiors o la seva equivalència
o Domini de l’ofimàtica, català i castellà.
- Experiència: més de dos anys en tasques similars. Valorable experiència en disseny
de projectes de formació a mida o de formació i inserció, i més concretament en
Garantia Juvenil.
- Competències: Treball en equip, visió estratègica, orientació a client, detecció
oportunitats, bon comunicador i negociador.
Les funcions són:
- Difondre i promocionar el Pla de Capacitació mitjançant contacte directe amb entitats
clau en Garantia Juvenil, potencials proveïdors i entitats col·laboradores.
- Detectar oportunitats per al PICE: captació de joves, formació, inserció
laboral…segons les necessitats de joves i empreses.
- Dissenyar projectes formatius que transformin les oportunitats en accions concretes,
en coordinació amb l’equip PICE, segons les directrius del programa.
- Captar entitats proveïdores de formació que compleixin els requisits establerts per a
l’èxit del Programa.
- Transmetre els procediments i requisits a les entitats proveïdores de formació per
garantir l’elegibilitat de les accions segons la normativa del programa recollida al
Manual de Orientaciones Básicas (MOB) dissenyat per la Cámara de España.
- Seguiment dels projectes formatius per assegurar la qualitat Cambra de Barcelona.
- Tancament de les accions formatives i vetllar per la correcta justificació de tots els
joves participants als projectes formatius.
- Establir vincles duradors amb la resta d’entitats participants a PICE i Garantia Juvenil,
arreu de la demarcació de la Cambra.
- Vetllar per l’assoliment dels objectius del Pla de Capacitació.
- Mantenir actualitzats tots els sistemes de seguiment d’indicadors establerts tant per
la Cámara de España com per la Cambra de Barcelona.
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Lot 1. Tutors/es de formació àrea Nord. La seva àrea d’actuació principal serà les
comarques del nord de la demarcació Cambra de Barcelona.
Lot 2. Tutors/es de formació àrea Sud. La seva àrea d’actuació principal serà les
comarques del sud de la demarcació Cambra de Barcelona.
Descripció lots 3 i 4:
Els/les tutors/es d’inserció són les persones que sota la supervisió del/la coordinador/a
PICE, realitzaran les tasques d’acompanyament al participant al llarg de tot el seu procés
cap a la inserció laboral, generant les accions necessàries per al seu apropament al món
laboral.
Els requisits que han de complir són els següents:
- Titulació acadèmica:
o Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o titulació de grau corresponent o
altres títols equivalents
o Diplomatura, Enginyeria tècnica, Arquitectura tècnica o el títol de grau
corresponent o altres títols equivalents
o Titulació oficial en estudis superiors o la seva equivalència
o Domini de l’ofimàtica, català i castellà.
- Experiència: més de dos anys en tasques similars. Valorable experiència en disseny
de projectes de formació i inserció, selecció... i més concretament en Garantia
Juvenil.
- Competències: Treball en equip, visió estratègica, orientació a client, detecció
oportunitats, bon comunicador i negociador.
Les funcions són:
- Difondre i promocionar el Pla de Capacitació mitjançant contacte directe amb entitats
clau en Garantia Juvenil, potencials proveïdors i entitats col·laboradores.
- Detectar oportunitats per al PICE: captació de joves, formació, inserció
laboral…segons les necessitats de joves i empreses.
- Dissenyar projectes globals que transformin les oportunitats en accions concretes,
en coordinació amb l’equip PICE, segons les directrius del programa.
- Captar empreses interessades en participar en el PICE en les diferents opcions:
acompanyament, inserció... que compleixin els requisits establerts per a l’èxit del
Programa.
- Transmetre els procediments i requisits a les empreses per garantir l’elegibilitat de
les accions segons la normativa del programa recollida al Manual de Orientaciones
Básicas (MOB) dissenyat per la Cámara de España.
- Assessorament i acompanyament a les empreses en les convocatòries d’Ajuts a la
Contractació en el marc del PICE.
- Seguiment dels projectes per assegurar la qualitat Cambra de Barcelona.
- Tancament de les accions d’acompanyament i d’inserció, i vetllar per la correcta
justificació de tots els joves participants.
- Establir vincles duradors amb la resta d’entitats participants a PICE i Garantia Juvenil,
arreu de la demarcació de la Cambra.
- Vetllar per l’assoliment dels objectius del Pla de Capacitació.
- Mantenir actualitzats tots els sistemes de seguiment d’indicadors establerts tant per
la Cámara de España com per la Cambra de Barcelona.
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Lot 3. Tutors/es d’inserció àrea Nord. La seva àrea d’actuació principal serà les
comarques del nord de la demarcació Cambra de Barcelona.
Lot 4. Tutors/es d’inserció àrea Sud. La seva àrea d’actuació principal serà les comarques
del sud de la demarcació Cambra de Barcelona.
Descripció lot 5:
L’orientador/a és la persona que sota la supervisió del/ la Coordinador/a PICE de la Cambra
s’encarrega de la realització, seguiment i compliment de la fase d’orientació vocacional i
d’acompanyar els joves en el seu apropament al món laboral.
Els requisits que ha de complir són els següents:
o Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o titulació de grau corresponent o
altres títols equivalents
o Diplomatura, Enginyeria tècnica, Arquitectura tècnica o el títol de grau
corresponent o altres títols equivalents
o Titulació oficial en estudis superiors o la seva equivalència
o Domini de l’ofimàtica, català i castellà.
- Experiència: més de dos anys en tasques similars
- Competències: Treball en equip, orientació a client, detecció oportunitats, bon
comunicador, capacitat analítica i de síntesi, escolta activa.
Les funcions a desenvolupar per l’orientador/a són les següents:
-

-

4.
4.1

Difondre i promocionar el Pla de Capacitació mitjançant contacte directe amb entitats
clau en Garantia Juvenil, potencials proveïdors i entitats col·laboradores.
Donar suport en les sessions d’inscripció dels/ de les joves al Pla de Capacitació del
PICE, en coordinació amb la persona responsable de l’equip PICE.
Realitzar la fase d’orientació vocacional dels/les joves inscrits en el Pla de
Capacitació, d’acord a les pautes indicades al Manual de Orientaciones Básicas
(MOB), dissenyat per la Cámara de España, i els procediments interns dissenyats
per la Cambra de Barcelona.
Redactar l’informe d’orientació, mitjançant l’ús d’unes proves i una plataforma de
suport ja definides, i el resultat de les entrevistes d’orientació.
Vetllar per l’elegibilitat de les accions d’orientació segons les indicacions del MOB.
Lliurar a la Cambra la documentació justificativa “Informe Orientación Vocacional”
(Anexo 10), segons les indicacions del MOB i internes de la Cambra.

RÈGIM JURÍDIC. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. MESA DE CONTRACTACIÓ.
El contracte és de naturalesa privada. La preparació i adjudicació es regiran pel Títol I
del Llibre Tercer de la LCSP. Els efectes i extinció es regiran per les normes de Dret
Privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò
no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable, amb les excepcions contingudes
a l’article 319.1 LCSP
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4.2

Òrgan de contractació: L’òrgan de contractació és el Comitè Executiu de la Cambra.

4.3

Mesa de contractació: L’òrgan de contractació responsable de l’adjudicació del present
contracte estarà assistit per la Mesa de Contractació que serà l’òrgan competent per a
la valoració de les ofertes i l’encarregat de proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del present contracte.

4.4

La Mesa de Contractació estarà integrada pels membres següents:
President: Sr. Josep Francí
Vocal: Sr. Ramon Rexach
Vocal: Sra. Yolanda Ràfols

4.5

La present licitació es realitza per procediment obert.

5. DURADA
El termini de durada del contracte s’estableix per a 10 mesos, de febrer de 2020 a desembre
de 2020 (ambdós inclosos) excepte el mes d’agost, prorrogable 1 mes addicional en funció
de les necessitats del servei.
6. PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE
L’import màxim del contracte és de 125.000 euros (IVA no inclòs) per al total dels 10 mesos
de durada prevista, d’acord amb les especificacions que es determinen a continuació:
Lot 1 i 2:
Tutors/es de formació:
Per a una dedicació estimada de 30 hores setmanals:
a) Un import fix màxim de fins a 25.000 euros (IVA no inclòs) per al total de la durada
de 11 mesos prevista per al contracte, a facturar mensualment d’acord amb el que
s’especifica en el punt 9 del present plec. Aquests honoraris inclouen totes les
despeses necessàries per al compliment de les prestacions objecte d’aquest plec,
com són beneficis, assegurances, taxes i tota classe de tributs per al compliment de
la legislació laboral vigent. Les despeses de desplaçament no estan incloses i hauran
de ser degudament justificades.
b) Un import variable de 6.000 euros (IVA no inclòs) per l’assoliment d’objectius. Aquest
import només serà abonat en el cas que l’adjudicatari hagi assolit, en finalitzar el
contracte, l’objectiu de 250 joves formats i que hagin complert amb una assistència
mínima del 75% de la formació. En cas que a 15 de juliol de 2019 s’hagi assolit el
50% de l’objectiu total, l’adjudicatari podrà emetre factura pel 50% de l’import
variable.
c) Aquests honoraris podran ser revisats en base a la modificació del servei/dedicació
a sol·licitud de la Cambra.
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Lot 3 i 4:
Tutors/es d’inserció:
Per a una dedicació estimada de 25 hores setmanals:
a) Un import fix màxim de fins a 20.000 euros (IVA no inclòs) per al total de la durada
de 10 mesos prevista per al contracte, a facturar mensualment d’acord amb el que
s’especifica en el punt 9 del present plec. Aquests honoraris inclouen totes les
despeses necessàries per al compliment de les prestacions objecte d’aquest plec,
com són beneficis, assegurances, taxes i tota classe de tributs per al compliment de
la legislació laboral vigent. Les despeses de desplaçament no estan incloses i hauran
de ser degudament justificades.
b) Un import variable de 6.000 euros (IVA no inclòs) per l’assoliment d’objectius. Aquest
import només serà abonat en el cas que l’adjudicatari hagi assolit, en finalitzar el
contracte, l’objectiu de 250 joves formats i que hagin complert amb una assistència
mínima del 75% de la formació. En cas que a 15 de juliol de 2020 s’hagi assolit el
50% de l’objectiu total, l’adjudicatari podrà emetre factura pel 50% de l’import
variable.
c) Aquests honoraris podran ser revisats en base a la modificació del servei/dedicació
a sol·licitud de la Cambra.
Lot 5:
Orientador/a:
Per a una dedicació estimada de 12 hores setmanals:
a) Un import fix màxim de fins a 11.000 euros (IVA no inclòs) per al total de la durada
de 10 mesos prevista per al contracte, a facturar mensualment d’acord amb el que
s’especifica en el punt 9 del present plec. Aquests honoraris inclouen totes les
despeses necessàries per al compliment de les prestacions objecte d’aquest plec,
com són beneficis, assegurances, transports, taxes i tota classe de tributs, així com
el compliment de la legislació laboral vigent.
b) Aquests honoraris podran ser revisats en base a la modificació del servei/dedicació
a sol·licitud de la Cambra.
7. FINANÇAMENT
El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin per a la Cambra del
compliment del contracte aniran a càrrec de les consignacions incloses en els pressupostos
corporatius de l’exercici 2020.
Com ja s’ha esmentat, aquest programa compta amb el suport financer del Fons Social
Europeu (FSE) i amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020, en el marc del
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil a través de la Cámara de España.
8. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
La relació entre les parts té exclusivament caràcter mercantil, no existint cap mena de vincle
laboral entre la Cambra i l’adjudicatari, fins i tot en el cas que presti els seus serveis en el
domicili social de la Cambra. A aquest efecte, l’adjudicatari tindrà les obligacions següents:
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- Estar al corrent de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social comprometent-se a
exhibir a petició de la Cambra, sempre que aquesta li requereixi, justificació documental del
pagament mensual de les cotitzacions mitjançant el lliurament del document original o de
certificació emesa per la Seguretat Social.
- Complir les obligacions en matèria tributària i en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Garantir la total indemnitat per a la Cambra per qualsevol reclamació que li pugui afectar
en relació amb el compliment de les obligacions referides en aquest pacte.
- L’adjudicatari no podrà cedir o subrogar totalment o parcialment el contracte a un tercer
sense l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.
9.

FACTURACIÓ I TERMINIS DE PAGAMENT

L’adjudicatari emetrà una factura mensual d’honoraris del tram fix per cada període meritat,
amb un màxim de 10 mensualitats (de febrer a desembre de 2020, exclòs l’agost), segons
l’oferta econòmica adjudicada.
Addicionalment i si s’escau, l’adjudicatari podrà emetre factura pel concepte de tram variable,
d’acord amb les condicions especificades en el punt 6 d’aquest plec.
Cada factura emesa per l’adjudicatari haurà d’anar identificada amb el número de comanda
específic que la Cambra li faciliti, en cas contrari aquesta serà retornada per a la seva
identificació.
La Cambra efectuarà el pagament de l’import de cada factura a 30 dies data factura, en dia
25.
10. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es podrà resoldre anticipadament en els supòsits següents:
-

Per mutu acord, prèvia liquidació per les parts de les obligacions pendents en el moment
de la resolució.
Per decisió unilateral de la Cambra, sempre i quan ho notifiqui per escrit a l’altra part
amb una antelació d’un mes.
Per l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les seves obligacions contractuals.
En aquest supòsit, la possible exigibilitat d’indemnització per la part perjudicada per
l’incompliment es determinarà, si s’escau, per via d’arbitratge.
11. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
11.1

Les ofertes es presentaran al Registre General de la Cambra (Avinguda
Diagonal, 452. Barcelona) fins a les 12.00h del dia 30 de desembre de 2019.
No s’admetrà cap oferta que es rebi posteriorment a aquesta data.

11.2

Les proposicions constaran de dos (2) sobres tancats i signats pel licitador o
per qui el representi:
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El SOBRE 1 haurà de contenir la declaració responsable de caràcter general de
compliment dels requisits previs (s’adjunta model en l’ANNEX I) així com també
la documentació relativa als criteris de ponderació els quals depenguin d’un judici
de valor a partir dels criteris que s’indiquen a l’apartat 15.3 del present PCPiT.
El SOBRE 2 ha de contenir la part de l’oferta econòmica del licitador indicada a
la clàusula 14 d’aquest PCPiT. Aquest contingut es correspon amb la part de
l’oferta que serà avaluada de manera automàtica a partir dels criteris que
s’indiquen a l’ apartat 15 del present PCPiT.
11.3

Les proposicions s’hauran de presentar en format paper.

11.4

Tots els sobres hauran d’estar tancats, identificats en el seu exterior amb
indicació del procediment al qual es concorre (incloent el número d’expedient),
el nom de l’empresa, número de telèfon i l’adreça de correu electrònic, així com
la data i la signatura del licitador o persona que el representi, amb el seu nom i
cognoms.

11.5

La inclusió en el sobre 1) de documentació que s’hagi d’incloure en el sobre 2), i
d’altres combinacions, comportarà l’exclusió del licitador per vulneració del
secret de les proposicions que regeix fins el moment de la seva obertura.

11.6

Els sobres es presentaran al lloc i en el termini que s'assenyalen en aquest plec.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.

11.7

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada del contingut del present plec de condicions, així com de la resta
de documentació contractual, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun
dels requisits per contractar.

12. CONTINGUT DEL SOBRE 1. DOCUMENTACIÓ GENERAL I RELATIVA ALS
CRITERIS QUE DEPENGUIN D’UN JUDICI DE VALOR
La documentació del Sobre núm. 1 s’haurà de presentar de la següent manera:
a) Presentació d’una declaració responsable segons l’ANNEX I, conforme el
licitador reuneix els requisits de caràcter general, capacitat, solvència
econòmica, financera i tècnica i possible relació de vinculació amb la
Cambra, que es relacionen als apartats 12.1 i 12.2.
b) Documentació relativa als criteris de ponderació que depenguin d’un judici de
valor a partir dels criteris que s’indiquen a l’apartat 15.3 d’aquest plec,
signada pel seu representant, i la documentació acreditativa de les
referències tècniques a les quals correspongui aplicar els criteris
d’adjudicació del contracte aplicables mitjançant judicis de valor que
s’estableix a l’apartat 13.
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L’òrgan de contractació podrà requerir als licitadors la presentació de la totalitat
o una part de la documentació relacionada en els apartats següents d’ aquest
plec en qualsevol moment del procediment, quan resulti necessari per garantir el
bon desenvolupament del mateix i en tot cas, si resulta adjudicatari del
contracte i així li requereix la Cambra.
En concret la documentació que es demanarà serà la que es relaciona a
continuació:
12.1

La documentació acreditativa de la capacitat del licitador:
12.1.1

Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals) és
obligatòria la presentació del document nacional d’identitat (DNI), o
document que el substitueixi, i del número d’identificació fiscal (NIF), en
cas que no consti en el DNI esmentat.

12.1.2

Per a les persones jurídiques és obligatòria la presentació del CIF i de
l’escriptura de constitució o modificació, inscrita degudament en el
Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la
legislació mercantil que sigui d’aplicació. Quan no ho sigui, l’acreditació
s’ha de fer mitjançant l’aportació de l’escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin
les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu
cas, en el registre oficial corresponent.

12.1.3

Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona
jurídica, s’ha d’aportar el DNI del representant i el document públic
d’apoderament, inscrit degudament en el registre públic corresponent.
S’ha d’adjuntar també una declaració responsable segons la qual el
document d’apoderament és plenament vigent i no ha estat objecte de
revocació.

12.1.4

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres
de la Comunitat Europea, o signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu, s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres
procedents d’acord amb la legislació de l’estat on són establerts o
mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en
els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les
disposicions comunitàries aplicables.

12.1.5

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en
l’apartat anterior s’ha d’acreditar mitjançant un informe de la missió
diplomàtica permanent d’Espanya a l’estat corresponent o de l’oficina
consular a l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa,
en els termes que disposa l’apartat tercer de l’article 84 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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12.1.6

Tal com s’ha avançat, es poden presentar ofertes d’unions o
agrupacions d’empreses que es constitueixin temporalment amb
aquesta finalitat, sense que calgui la seva formalització en escriptura
pública fins que no s’hagi efectuat l’adjudicació a favor seu. Aquestes
empreses estan obligades solidàriament davant la Cambra, en
qualsevol cas hauran de presentar una declaració de compromís de
constitució de la unió o agrupació en cas de resultar adjudicataris.
En aquests supòsits, tant de persones físiques com de jurídiques,
cadascun dels components ha d’acreditar capacitat, personalitat,
representació i solvència, i és obligatori indicar en un document separat
els noms i circumstàncies dels components que les subscriuen i el
percentatge de participació de cadascun, i han de nomenar un
representant o apoderat amb facultats suficients per a exercitar els drets
i complir les obligacions que es derivin del contracte fins que s’extingeixi.
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es
constitueixi temporalment no pot concórrer individualment en el mateix
procediment o figurar en més d’una agrupació o unió d’empreses.
Els documents es podran aportar mitjançant l’original o bé per fotocòpia,
en aquest cas la Cambra es reserva el dret de sol·licitar l’original o una
còpia autèntica o testimoniada d’aquesta documentació en qualsevol
moment del procés d’adjudicació.

Les empreses que es troben registrades al RELI (Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores) o al ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado), poden presentar la justificació d’estar-hi inscrites
indicant en la justificació que compleixen tots els requisits indicats anteriorment,
aportant, en el seu cas, els document específics sol·licitats per la Cambra i no
recollits a les inscripcions.
12.2

Vinculació directa/indirecta amb la Cambra:
Per tal de garantir el compliment dels requisits establerts a l’article 44.7 de la Llei
14/2002, de 27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, i a l’article 15 del
Codi de Bones Pràctiques de la Corporació, relatius al Conflicte d’Interès, en
totes les contractacions a portar a terme per la Cambra, en la declaració
responsable del ANNEX I s’inclourà la referència dels que optin a contractar amb
la Corporació respecte si són membres del ple o representants d’un membre del
ple, a fi de dur a terme la contractació amb subjecció als principis de publicitat i
concurrència, o si existeix algun tipus de vinculació directa o indirecta amb els
membres del ple o amb la direcció de la Cambra.
A aquest efecte, es consideren persones vinculades, les següents:
a) El cònjuge o persona amb una relació d’afectivitat anàloga.
b) Els ascendents, descendents i germans o els del seu cònjuge (o persona
amb una relació d’afectivitat anàloga).
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c) Els cònjuges (o persones amb una relació d’afectivitat anàloga) dels
ascendents, els descendents i germans.
Així mateix, es consideren entitats vinculades, les següents:
a) Aquelles en les que el membre del Ple o de la direcció de la Cambra o
persones a ell vinculades per si mateix o per persona interposada, es trobi en
alguna de les situacions de control de l’entitat establertes a la Llei.
b) Aquelles en les que el membre del Ple o de la direcció de la Cambra o
persones a ell vinculades, per si mateix o per persona interposada, ostentin
un càrrec d’administració o direcció o rebin emoluments per qualsevol motiu.

13. DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN
D’UN JUDICI DE VALOR
13.1

El Sobre 1 a més de la declaració responsable de l’ANNEX I, ha de contenir la
proposició avaluable mitjançant judicis de valor a partir dels criteris que
s’indiquen a la clàusula 15.3 del present PCPiT, signada pel seu representant, i
la documentació acreditativa de les referències tècniques a les quals
correspongui aplicar els criteris d’adjudicació del contracte aplicables mitjançant
judicis de valor.

13.2

En base a les característiques del servei descrites al punt 3 “Objecte” i al punt
15.3 d’aquest plec, la documentació a presentar en aquest sobre és la següent:
a) Memòria descriptiva del servei on s’exposarà la forma en què el licitador
seleccionat prestarà el servei, amb indicació dels punts que conformen els
criteris de valoració segons la clàusula 15.3 del present PCPiT
b) Currículum vitae de la persona que prestarà el servei.

14. CONTINGUT DEL SOBRE 2. PROPOSTA ECONÒMICA
14.1

El sobre 2 ha de contenir l’oferta econòmica del licitador corresponent únicament
al tram fix dels seus honoraris, atès que l’import variable – en aquells lots que
està definit – és un import ja fixat no modificable. L’oferta, signada pel seu
representant, serà avaluada automàticament, d’acord amb els criteris detallats a
l’apartat 15.2.

14.2

S’haurà de formular d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX II del
present PCPiT i es valorarà d’acord amb el que es preveu a la clàusula següent
del present PCPiT.

14.3

L’oferta econòmica es presentarà en paper, i no es podrà realitzar cap variació
en la seva codificació i descripció.
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15. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
15.1

Les proposicions de les empreses interessades es valoraran fins a un màxim de
100 punts, conforme als criteris que s’indiquen a continuació:

15.2

Proposició econòmica: màxim 20 punts valorats de la següent manera:
En relació a la proposta econòmica, el licitador que ofereixi la xifra més baixa
rebrà la màxima puntuació. A la resta de proposicions, la proposta es valorarà
de forma directament proporcional respecte a aquesta xifra més baixa, d’acord
amb la fórmula següent:
P=(20 x M) / Oferta
On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima i Oferta és l’oferta
corresponent al licitador que es valora.
Podran ser considerades com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats
totes les propostes que presentin una valoració econòmica inferior en un
percentatge del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques
presentades.

15.3

Oferta tècnica: màxim 80 punts.
La proposta tècnica es valorarà d’acord amb els criteris següents:
1. Experiència professional (fins a 40 punts) , a assignar segons els valors que
s’expressen a continuació:
a. Titulació acadèmica (màxim 15 punts):
i. Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o titulació de grau
corresponent o altres títols equivalents (15 punts)
ii. Diplomatura, Enginyeria tècnica, Arquitectura tècnica o el títol
de grau corresponent o altres títols equivalents (12 punts)
iii. Titulació oficial en estudis superiors o la seva equivalència (10
punts)
b. Experiència en Garantia Juvenil en el desenvolupament de les
funcions descrites per a cada perfil (fins a 15 punts)
c. Experiència mínima de dos anys en tasques similars (fins a 10 punts)
2. Proposta tècnica d’adequació al PICE (fins a 40 punts):
a. Proposta de mesures de relació i coordinació operativa amb la
Cambra de Comerç de Barcelona, entitat promotora del programa
(fins a 10 punts)
b. Mecanismes de coordinació operativa, suport i seguiment de les
actuacions de les entitats executores del Programa, en cas que siguin
diferents de la mateixa Cambra (fins a 10 punts)
c. Proposta d’accions d’identificació de col·lectius potencialment
beneficiaris del Programa (fins a 10 punts)
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d. Proposta d’accions per a optimitzar la recopilació, revisió i introducció
de la documentació del Programa a la plataforma de gestió de la
Cámara de España (fins a 10 punts)
La puntuació mínima de la proposta tècnica exigida per optar a la contractació és
de 64 punts. Les ofertes que no arribin a aquesta puntuació tècnica mínima quedaran
automàticament excloses de la present licitació i no es continuarà el procediment de
valoració respecte de les mateixes.
16. OBERTURA DE LES PROPOSTES D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
16.1 La Mesa de Contractació procedirà, a partir de la finalització del termini de
presentació de les propostes, a l’obertura del Sobre 1 de les propostes
presentades dins del termini fixat per a la valoració i ponderació dels criteris fixats.
16.2 Si s’observen defectes o omissions esmenables, atorgarà un termini màxim de
tres dies (3) hàbils per a esmenar-los.
16.3 La Mesa exclourà les propostes que no s’ajustin a les bases explicitades en aquest
PCPiT o que no arribin a la puntuació tècnica mínima exigida en aquest Plec.
16.4 Un cop fet l’informe dels criteris ponderats mitjançant judicis de valor, la Mesa
donarà a conèixer en sessió pública, la data i hora de la qual seran comunicades
als licitadors per correu electrònic, el resultat de la valoració assignada als criteris
de judici de valor i procedirà a l’obertura del Sobre 2. A continuació, la Mesa
formularà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació al
licitador que hagi presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu.
16.5 Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran el licitador que hagi presentat la millor oferta qualitatpreu perquè, en el termini de 10 dies hàbils des del seu requeriment, presenti la
documentació justificativa corresponent, si aquesta no s’hagués aportat amb
anterioritat. Igualment, en el mateix termini, s’haurà d’aportar les certificacions
administratives que acreditin trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
En cas que el licitador proposat com adjudicatari no complimenti adequadament
el requeriment de documentació, s’entendrà que ha retirat la seva oferta procedint
la Cambra a requerir la mateixa documentació al licitador següent.
16.6 L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dintre dels 5 dies hàbils següents
a la recepció de la documentació requerida.
16.7 L’adjudicació serà notificada als participants i es publicarà en el perfil del
contractant de la Cambra en el termini màxim de 15 dies des de la seva
adjudicació.
16.8 L’adjudicatari s’haurà de personar a la Cambra, no més tard dels 15 dies hàbils
següents a la notificació i publicació de l’adjudicació a l’objecte de formalitzar el
corresponent contracte.
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17. GARANTIA DEFINITIVA
No s’exigeix.
18. PROPOSICIONS ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Si s’identifica una determinada oferta com a presumptament anormal o
desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació amb els
diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se davant de
la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, termini que en cap
cas podrà ésser superior a cinc (5) dies hàbils.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació,
quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
En cas que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada com a
presumptament anormal o desproporcionada s’exigirà una garantia definitiva del 20%
de l’import d’adjudicació.
19. CONFIDENCIALITAT
19.1

Tota la informació de la Cambra a la qual l’adjudicatari tingui accés amb motiu
del contracte s’ha de considerar com a confidencial i l’adjudicatari no en pot fer
ús fora del marc del contracte.

19.2

L’adjudicatari no podrà fer cap comunicació a tercers relativa al contracte a
menys que tingui l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.

19.3

L’adjudicatari es compromet a respectar els clients de la Cambra en el supòsit
d’oportunitats de negoci sorgides com a resultat de la realització del present
contracte i que puguin representar futures prestacions de serveis per part de la
Cambra cap als seus clients.

20. PROTECCIÓ DE DADES
Les parts i les seves persones treballadores s'obliguen a guardar reserva respecte a
les dades o antecedents que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. Resten
obligades al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les
quals puguin tenir accés en ocasió del compliment del present contracte, obligació
que subsisteix fins i tot un cop el contracte s’hagi extingit. S'obliguen així mateix al
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compliment estricte de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades, i de la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
21. TERMINI DE GARANTIA
Atesa la naturalesa de la prestació no és necessari establir cap termini de garantia.
22. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
22.1 El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb la Cambra
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
22.2 Així mateix, el contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, el personal
que, si s’escau, pugui relacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de
la llengua suficient per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i
comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.
23. JURISDICCIÓ
23.1 L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és competent per a resoldre les
controvèrsies entre les parts en relació a la preparació, adjudicació i modificacions
contractuals (quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò
establert als articles 204 i 205 LCSP quan s’entengui que dita modificació hauria
d’haver estat objecte d’una nova adjudicació), d’acord amb el que es preveu a
l’article 27.1 de la LCSP.
23.2 L’ordre jurisdiccional civil és competent per a resoldre les controvèrsies entre les
parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte, d’acord amb el
que preveu l’article 27.2 LCSP. S’exclouen d’aquesta submissió les controvèrsies
sorgides en relació amb les modificacions contractuals.
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ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna .........................................................amb DNI/NIE núm. ...................... en nom
propi /en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica ............................... amb
NIF .................... i als efectes de participar en la LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI TÈCNIC DE TUTORS I ORIENTADORS PER AL PLA DE CAPACITACIÓ
DEL PROGRAMA PICE (Expedient nº 192/2019)

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
-

Que ni .............................................................................. (en endavant el sol·licitant)
ni els seus administradors i/o representants es troben inclosos en cap de les
circumstàncies previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic.

-

Que el sol·licitant compleix els requisits de capacitat, solvència tècnica, professional,
econòmica i financera exigides al plec de la licitació.

-

Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.

-

Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.

-

Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya.

-

Que el sol·licitant està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent
del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

-

Que NO existeix cap relació de vinculació ni de conflicte d’interès entre
................................. (l’empresa/la persona) i els membres del Ple o de la direcció de
la Cambra.
Que SI existeix la següent vinculació entre .................................... (l’empresa/la
persona) i els membres del Ple o de la direcció de la Cambra:. ..........................

-

Que el sol·licitant Sí / No està inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya (RELI), i, en cas afirmatiu, que tota la documentació
que figura en el RELI manté la seva vigència i no ha estat modificada.

- Que el sol·licitant Sí / No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu,
presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la
informació relativa a aquestes actuacions.
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-

Que el sol.licitant dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de
prevenció de riscos laborals (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), d’igualtat efectiva de
dones i homes (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo), i de drets de les persones
amb discapacitat i la seva inclusió social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre).

-

Que les dades personals corresponents a empleats, que figuren en la documentació
que aporta, han estat obtingudes en compliment del Reglament General de Protecció
de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril
de 2016) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i que els interessats han autoritzat la cessió a
la Cambra amb l’única i exclusiva finalitat de participar en aquest procediment de
contractació.

-

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, com a condicions especials d’execució
del contracte declara:




-

Garantir l’afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l'execució del contracte.
Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al
contracte
Garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin
iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals
equivalents.

Que designa l’adreça electrònica següent: ……………………………… per a la
recepció de les notificacions, comunicacions i requeriments relacionats amb aquest
procediment de licitació.

I als efectes oportuns, signa la present declaració, a …… de …………….. de ..........

Signatura:
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ANNEX II
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA

Procediment de contractació: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE TUTORS I
ORIENTADORS PER AL PLA DE CAPACITACIÓ DEL PROGRAMA PICE
Número d’expedient: 192/2019

El Sr. _____________________, domiciliat a ______________, província de __________, carrer
__________ núm. _____, i DNI núm__________
,en nom (propi) (o de l'empresa que
representa)__________________, amb CIF núm____________,i domicili fiscal a ______________,
carrer__________, núm. __________, es compromet a realitzar aquest projecte, amb estricta
acceptació de les normes que regulen aquest contracte i en les següents condicions econòmiques:

LOT núm. ________
Honoraris (impostos no inclosos) pel servei tècnic de tutors i orientadors per al Pla de Capacitació del
Programa PICE d'acord amb clàusula 6a del PCPiT

(a)
Preu tram fix mensual (€)

mesos
x

10

Total tram fix
=

El tram variable és meritarà en funció de l’assoliment dels objectius especificats i es liquidarà d’acord
amb les condicions establertes en la clàusula 6 del PCPiT
En cas que es detecti algun error aritmètic en el càlcul del valor màxim del contracte, els valors que
es consideraran com a vàlids són els indicats a la casella "Preu tram fix mensual".

Data i signatura del licitador
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