LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE SUPORT A LA
INSCRIPCIÓ I ORIENTACIÓ DEL PROGRAMA PICE
QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
EXPEDIENT 193/2019
A.- PRESSUPOST MÀXIM PREVIST: 128.500 euros pel total del contracte (IVA no
inclòs).
B.- DURADA DEL CONTRACTE: Des de la seva formalització i fins a 31 de desembre
de 2020.
C.- PRESENTACIÓ D’OFERTES:
Lloc: Registre de la Cambra. Av. Diagonal, 452 – 08006-Barcelona
Data límit : 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: No
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LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE SUPORT A LA
INSCRIPCIÓ I ORIENTACIÓ 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 per al 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 que
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 d’un servei tècnic de suport
a la inscripció i orientació del programa PICE.
PROGRAMA INTEGRAL CUALIFICACIÓN Y EMPLEO (PICE): PLA DE
CAPACITACIÓ. CARACTERÍSTIQUES.

El principal objectiu del Pla de Capacitació del PICE és oferir una acció directa als joves
beneficiaris del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 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 és la contractació d’un servei de suport a la inscripció i
orientació dels/de les joves participants al PICE.
Aquest servei tindrà dos vessants:
 Un amb suport humà
 Un altre amb suport exclusivament tecnològic
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Necessitem una entitat que disposi d’una plataforma d’inscripció/orientació
personalitzable, que permeti ser la base tecnològica per a les inscripcions i orientacions
realitzades en el programa.
Així, en els casos que les entitats formatives o la pròpia Cambra realitzin les inscripcions
i orientacions als joves, la tramitació s’haurà de poder fer mitjançant la utilització de la
plataforma de forma autònoma.
A més de l’anterior, en el cas de grups de formació on les entitats formatives no disposin
de la figura de l’orientador, o com a suport a les inscripcions i orientacions realitzades
per la Cambra, l’entitat haurà de disposar d’un quadre d’orientadors/es, amb capacitat
per donar resposta en tota la demarcació territorial de Cambra.
Amb suport humà (inscripció i orientació):
Les inscripcions podran fer-se de forma grupal, però sempre existirà entrevista individual
amb els joves per a l’orientació.
Des de la Cambra s’informarà dels joves que requereixin de la inscripció a PICE/
orientació.
L’entitat es coordinarà amb la Cambra per qüestions d’espais, necessitats
d’equipaments, etc., i serà l’encarregada de citar els joves.
Per cada inscripció/orientació l’adjudicatari retornarà:
-

En finalitzar la inscripció/orientació: llistat de joves que han assistit.
Els documents oficials establerts, degudament complimentats, en el termini de
2/3 dies des de la realització de la sessió d’inscripció/orientació.

Qualsevol errada en la documentació haurà de ser solucionada per part de l’entitat
en el termini màxim d’una setmana.
L’orientador/a és la persona que, sota la supervisió del/de 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 de l’orientador/a seran:
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-

-

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 els resultats de les proves establertes
per la Cámara de España i les que es desenvolupin a la plataforma a tal efecte,
juntament amb el resultat de les entrevistes d’orientació.
Vetllar per l’eiegibilitat de les accions d’orientació segons les indicacions del
Manual de Orientaciones Básicas (MOB).
Lliurar a la Cambra la documentació justificativa “Informe Orientación
Vocacional” (Anexo 10), segons les indicacions del MOB i internes de la Cambra.

Amb suport exclusivament tecnològic (inscripció autònoma per part de l’usuari,
sense orientació):
Requisits de la plataforma:
- Online, no ha de requerir la instal·lació de cap programa per a la utilització
d’aquesta.
- Ha de complir tots el requeriments legals de protecció de dades en relació amb
els usuaris/àries de la plataforma i la informació de carácter personal que s’hi
introdueixi. En aquest sentit, l’adjudicatari actuarà com a encarregat del
tractament i haurà d’acomplir totes les obligacions previstes per a aquesta figura
en la legislació vigent.
- Fàcilment modificable i actualitzable, per donar resposta immediata a qualsevol
modificació dels annexos oficials o informació dels usuaris que la Cambra
requereixi.
- Permetre estadístiques i cerques per diferents criteris (estudis, experiència
profesional, perfil competencial)
- Comptar amb eines de Suport a les orientacions (recursos com dinàmiques, test,
qüestionaris)
- Suport tècnic a l’usuari i formació del personal de Cambra i entitats formadores
inclosos en la proposta económica.
- Ha de garantir, com a mínim, l’adequat tractament de tota la informació que
requereixen els Anexos 7 i 10 del Programa. Es recullen en l’Annex III d’aquest
plec els Anexos 7 i 10 de l’edició anterior del Programa, en el benentès que
caldrà actualitzar-los quan es disposi dels nous Anexos corresponents al Pla de
Capacitació 2020.
4.
4.1

RÈGIM JURÍDIC.
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.
PCPiT 193/2019

5

4.2

4.3

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.
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.

5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. MESA DE CONTRACTACIÓ. PROCEDIMENT.
5.1 Òrgan de contractació: L’òrgan de contractació és el Comitè Executiu de la Cambra.
5.2 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.
5.3. La Mesa de Contractació estarà integrada pels membres següents:
President: Sr. Josep Francí
Vocal: Sr. Ramon Rexach
Vocal: Sra. Yolanda Ràfols
5.4. La present licitació es realitza per procediment obert.
6. DURADA
El termini d’execució del contracte comprendrà des de la data de la seva formalització
fins al 31 de desembre de 2020.
7. PRESSUPOST ESTIMAT DEL CONTRACTE
L’import estimat del contracte és de 128.500 euros (IVA no inclòs) per al total de la
durada prevista, d’acord amb les especificacions que es determinen a continuació:
-

Honoraris Suport humà ....................................................................... 66.000
 Un import fix per a cada jove inscrit i orientat
 Nombre estimat : 1.200 joves
 Preu màxim per jove: 55 euros
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-

Honoraris Suport tecnològic ................................................................ 62.500
 Un import fix per a cada llicència d’ús
 Nombre estimat : 2.500 joves
 Preu màxim per jove: 25 euros

El nombre final de joves pot variar en funció de les necessitats formatives i l’interès a
participar en el PICE.
La base d’estimació d’aquest pressupost és el nombre estimat de joves a inscriure en
cada modalitat (segons indicadors del Programa). La proposta econòmica haurà de
recollir l’import d’oferta per jove inscrit i orientat en modalitat a), i així mateix l’import
d’oferta per llicència d’ús de la plataforma (preu unitari per cada jove que s’inscrigui en
modalitat b), d’acord amb el model que es facilita com Annex II.
En tots els casos, l’import a facturar finalment serà el corresponent al nombre de joves
que efectivament s’inscriguin en cadascuna de les modalitats especificades.
A tots els efectes, s’entenen incloses totes les despeses que l’empresa hagi de realitzar
per al normal compliment de la prestació del servei, com són els generals, financers,
beneficis, despeses en mitjans didàctics i/o adquisició de materials didàctics,
assegurances, transports, taxes i tota classe de tributs i el compliment de la legislació
laboral vigent, captació d’alumnes, tutories, retribució dels formadors encarregats dels
cursos, despeses lloguer aules, taxes, llicències, etc.
8. 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.
9. 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:
- Estar al corrent de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social comprometentse 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.
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- 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.
10. FACTURACIÓ I TERMINIS DE PAGAMENT
L’adjudicatari emetrà una factura mensual amb desglossament de les dues modalitats
descrites en la clàusula 7 i d’acord amb l’oferta econòmica adjudicada.
En tots els casos, l’import a facturar finalment serà el corresponent al nombre de joves
que efectivament s’inscriguin en cadascuna de les modalitats especificades.
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.
11.

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.

12. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
a.

Les ofertes es presentaran al Registre General de la Cambra (Avinguda Diagonal
núm. 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 i hora.

b.

Les proposicions constaran de dos (2) sobres tancats i signats pel licitador o per
qui el representi:
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 14.2 i 16.3 del present
PCPiT.
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El SOBRE 2 ha de contenir la part de l’oferta econòmica del licitador indicada a la
clàusula 15 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 16.2 del present PCPiT.
c.

Les proposicions s’hauran de presentar en format paper.

d.

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.

e.

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.

f.

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.

g.

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.

13. 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 a. i b. seguents.
b) Documentació relativa als criteris de ponderació que depenguin d’un
judici de valor a partir dels criteris que s’indiquen a l’apartat 14.2 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 16.3.
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.
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En concret la documentació que es demanarà serà la que es relaciona a
continuació:
a. La documentació acreditativa de la capacitat del licitador:
i.

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.

ii.

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.

iii.

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.

iv.

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.

v.

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.

vi.

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.
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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.
b. 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).
c) Els cònjuges (o persones amb una relació d’afectivitat anàloga) dels
ascendents, els descendents i germans.
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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.
14. DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN
D’UN JUDICI DE VALOR
14.1 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 16.3 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.
14.2 En base a les característiques del servei descrites al punt 3 “Objecte” i al punt 16.3
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 16.3 del present PCPiT

b)

Currículum vitae dels orientadors/es que prestaran el servei.

15 CONTINGUT DEL SOBRE 2. PROPOSTA ECONÒMICA
15.1 El sobre 2 ha de contenir l’oferta econòmica del licitador. L’oferta, signada pel seu
representant, serà avaluada automàticament, d’acord amb els criteris detallats a
l’apartat 16.2.
15.2 S’haurà de formular d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX II.
15.3 L’oferta econòmica es presentarà en paper, i no es podrà realitzar cap variació en
la seva codificació i descripció.
16 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
16.1 Les proposicions de les empreses interessades es valoraran fins a un màxim de
100 punts, conforme als criteris que s’indiquen a continuació:
16.2 Proposició econòmica: màxim 20 punts valorats de la següent manera:
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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.
16.3

Oferta tècnica: màxim 80 punts.
La proposta tècnica es valorarà d’acord amb els criteris següents:
1. Plataforma adaptada a les necessitats del PICE (fins a 40 punts)
a. Que reculli i permeti tractar tota la informació necessària per a la
gestió del servei (20 punts)
b. Fàcilment modificable/actualitzable per donar resposta
immediata a canvis en la documentació o requeriments de
gestió del PICE (10 punts)
c. Eines de suport a les orientacions i suport tècnic a usuaris del
programa (10 punts)
2. Experiència professional orientadors/es (fins a 20 punts), a assignar
segons els valors que s’expressen a continuació:
a. Titulació acadèmica (màxim 5 punts):
i. Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o titulació de grau
corresponent o altres títols equivalents (5 punts)
ii. Diplomatura, Enginyeria tècnica, Arquitectura tècnica o el
títol de grau corresponent o altres títols equivalents (4
punts)
iii. Titulació oficial en estudis superiors o la seva
equivalència (3 punts)
b. Experiència en Garantia Juvenil en el desenvolupament de les
funcions descrites per a cada perfil (fins a 5 punts)
c. Experiència mínima de dos anys en tasques similars (fins a 10
punts)
3. Proposta tècnica d’adequació al PICE (fins a 20 punts):
a. Proposta de mesures de relació i coordinació operativa amb la
Cambra de Comerç de Barcelona, entitat promotora del
programa (fins a 5 punts)
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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 5 punts)
c. Proposta d’accions d’identificació de col·lectius potencialment
beneficiaris del Programa (fins a 5 punts)
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 5 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.
17

OBERTURA DE LES PROPOSTES D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE

17.1 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.
17.2 Si s’observen defectes o omissions esmenables, atorgarà un termini màxim de
tres dies (3) hàbils per a esmenar-los.
17.3 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.
17.4 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.
17.5 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.
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17.6 L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dintre dels 5 dies hàbils següents
a la recepció de la documentació requerida.
17.7 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.
17.8 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.

18.

GARANTIA DEFINITIVA
No s’exigeix.

19. 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.
20. CONFIDENCIALITAT
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.
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.
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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.
21. PROTECCIÓ DE DADES
En virtut del que disposa l'article 28.3 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu 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 lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, d'ara endavant RGPD, i de la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, ambdues parts acorden regular l’accés a dades necessàries per
a l’execució del present contracte. En aquest sentit, s’habilita a l’empresa
adjudicatària per actuar com a Encarregada del tractament per compte de la Cambra
en el marc de la prestació de serveis objecte d’aquest contracte.
Objecte de l'encàrrec del tractament:
El tractament consistirà, en el marc de la prestació de serveis de suport a la
inscripció i orientació dins el projecte “Programa Integral de Cualificación y
Empleo” (PICE), en l’execució de les actuacions descrites al present
contracte i en els plecs de la licitació que així mateix l’integren.
Concreció dels tractaments a realitzar: Recollida, registre, estructuració,
modificació, conservació, extracció, consulta, comunicació per transmissió,
difusió, interconnexió, confrontació, limitació, supressió, destrucció.
Identificació de la informació afectada:
La Cambra posarà a disposició de l’adjudicatari la informació necessària per
a possibilitar la prestació del servei contractat, i l’adjudicatari recaptarà i/o
tractarà dades personals de joves participants en el Programa PICE.
Durada:
La present regulació en matèria de tractament de dades de caràcter personal
serà aplicable durant el període de vigència del contracte de prestació de
serveis que vinculi a ambdues parts, sense perjudici que alguns dels seus
efectes, puguin anar més enllà de la finalització dels serveis contractats.
-

Obligacions de l’empresa adjudicatària:
L’Empresa i tot el seu personal s'obliga a:
a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli
durant la prestació dels serveis , només per a la finalitat objecte d'aquest
contracte. En cap cas, podrà utilitzar les dades per a finalitats pròpies.
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b. Tractar les dades d'acord amb les instruccions rebudes. Si l’Empresa
considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol
altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats
membres, l’Empresa haurà d'informar-ne, immediatament, a la Cambra.
c. Dur, per escrit, un registre de totes les categories d'activitats de tractament
efectuades per compte de la Cambra que, en tot cas, haurà de contenir:
* El nom i les dades de contacte de l’Empresa i de cada responsable per
compte del qual actuï i, si escau, del representant del responsable i del
delegat de protecció de dades.
* Les categories de tractaments duts a terme per compte de la Cambra.
* Si fos el cas, les transferències de dades personals a un tercer país o
organització internacional, inclosa la identificació de l'esmentat tercer país
o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en
l'article 49 apartat 1, paràgraf segon de l'RGPD, la documentació per tal
d’acreditar l’existència de les garanties adequades.
*Una descripció general de les mesures de seguretat, tècniques i
organitzatives, que hagués establert, en especial:
a) La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades
personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
d) Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars, de l'eficàcia
de les mesures tècniques i organitzatives, per tal de garantir la
seguretat del tractament.
d. No comunicar les dades a terceres persones / empreses, llevat que
compti amb l'autorització expressa de la Cambra, en els supòsits
legalment admissibles o quan aquesta resulti necessària, per a la
prestació dels serveis contractats. L’Empresa pot comunicar les dades a
altres encarregats del tractament del mateix responsable, d'acord amb les
instruccions de la Cambra. En aquest cas, la Cambra ha d'identificar,
prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades,
les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar, per tal de
procedir a l’esmentada comunicació. Si l’Empresa hagués de transferir
dades personals a un tercer país o una organització internacional, en
virtut d’alguna disposició del Dret de la Unió o dels estats membres, que
li fos aplicable, haurà d'informar a la Cambra d'aquesta exigència legal de
manera prèvia, llevat que tal Dret ho prohibeixi per raons d'interès públic.
e. No es preveu la subcontractació de cap de les prestacions que formen
part de l'objecte d'aquest contracte i que comportin el tractament de
dades personals, excepte els serveis auxiliars necessaris pel normal
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f.

g.

h.
i.

j.

k.

funcionament dels serveis de l’Empresa. Si fos necessària la
subcontractació d’algun tractament, aquest fet s'haurà de comunicar
prèviament i per escrit a la Cambra, indicant els tractaments que es
pretenen subcontractar i identificar, de manera clara i inequívoca,
l’empresa
subcontractada i les seves dades de contacte. La
subcontractació es podrà dur a terme si la Cambra, un cop informada, no
manifesta la seva oposició en un termini de 30 dies des de la data de
comunicació. L’empresa subcontractada, que també tindrà la condició
d'encarregada del tractament, està obligada, igualment, a complir amb les
obligacions establertes en aquest document, per a l’Empresa, i amb les
instruccions que dicti la Cambra. Correspon a l’Empresa regular la nova
relació de manera que, el nou encarregat del tractament, quedi subjecte
a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de
seguretat ...) i amb els mateixos requeriments formals, pel que fa al
tractament adequat de les dades personals, i a la garantia dels drets de
les persones afectades. En el cas d'incompliment per part del
sotsencarregat, L’Empresa seguirà sent plenament responsable davant
la Cambra, pel que fa al compliment de les seves obligacions.
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a
les quals hagi tingut accés, en virtut del present contracte , fins i tot, un
cop hagi finalitzat la prestació dels serveis.
Garantir que les persones autoritzades per a tractar dades personals es
comprometin, de forma expressa i per escrit, a respectar la
confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de
les quals cal informar-les convenientment.
Mantenir, a disposició de la Cambra, la documentació acreditativa del
compliment de l'obligació establerta en l'apartat anterior.
Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades
personals, de les persones autoritzades per a tractar dades personals,
dins l’Empresa.
Assistir a la Cambra en la resposta a l'exercici dels drets dels afectats. En
cas de rebre qualsevol sol·licitud en aquest sentit, l’Empresa ho
comunicarà a la Cambra en un termini de 48h des de la recepció de
qualsevol sol·licitud d’exercici de drets,(Accés, rectificació, supressió i
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte
de decisions individualitzades automatitzades, en relació a les dades
objecte del present contracte.
Notificació de violacions de seguretat de les dades. L’Empresa ha de
notificar, a la Cambra, sense dilació indeguda i, en qualsevol cas, abans
del termini màxim de 24 h, a través dels canals que s’haguessin establert,
per a les comunicacions en el marc del present contracte, de les
violacions de seguretat sobre les dades personals al seu càrrec, i de les
que tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a
procedir a la documentació i comunicació de l’esmentada incidència. No
serà necessària la notificació, quan sigui improbable que aquesta violació
de seguretat constitueixi un risc pels drets i les llibertats de les persones
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l.
m.
n.

o.

p.

-

físiques. Si es disposa d'ella es facilitarà, com a mínim, la informació
següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de seguretat de les dades
personals, fins i tot, quan sigui possible, les categories i el nombre
aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre
aproximat de registres de dades personals que haguessin resultat
afectades.
b) El nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades
o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més
informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de
seguretat de les dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades, o de les propostes
definides, per tal de posar remei a la violació de seguretat de les
dades personals, incloent-hi, si escau, les mesures adoptades per tal
de mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible, facilitar tota la informació de manera simultània, la
informació es podrà facilitar de manera gradual, sense dilació
indeguda.
Quan s’escaigui, donar suport a la Cambra, en la realització de les
avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades.
Quan sigui procedent, donar suport a la Cambra en la realització de les
consultes prèvies, a l'autoritat de control corresponent.
Posar a disposició de la Cambra tota la informació necessària per tal
d’acreditar el compliment de les seves obligacions, així com per a la
realització de les auditories o les inspeccions que decideixi dur a terme la
Cambra, directament, o a través d’un auditor designat a tal efecte.
Haurà d’implantar mecanismes per a:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals, de
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives implantades per tal de garantir
la seguretat del tractament.
d) Si s’escau, pseudonimitzar i xifrar les dades personals.
En el moment que cesi la prestació dels serveis contractats, es
consensuarà el mecanisme més adient, donades les circumstàncies del
moment, per tal de procedir a retornar o destruir, les dades tractades en
virtut del present contracte. No obstant això, l’Empresa pot conservar
una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin
derivar responsabilitats derivades de l'execució de la prestació.

Obligacions de la Cambra.
a) Lliurar a l’Empresa les dades necessàries per a la correcta prestació dels
serveis contractats.
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b) Realitzar les consultes prèvies que correspongui.
c) Vetllar, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD
per part de l’Empresa.
d) Supervisar el tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.
- Tractament de dades per l’execució del contracte.
Ambdues parts tractaran les dades facilitades per la signatura del contracte per a
possibilitar l’execució dels serveis pactats, en base al compliment contractual i per
rebre informació, en base a un interès legítim / art 21.2 Llei 34/2002. Les dades es
comunicaran a tercers en cas que aquesta resulti necessària per a possibilitar la
relació negocial o si la comunicació fos fruit d’una obligació legal. Ambdues parts
conservaran les dades fins que hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per
a les quals han estat recaptades. Es podrà sol·licitar informació addicional, a propòsit
dels esmentats tractaments, o sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte
de decisions individualitzades automatitzades, dirigint-se a les adreces que, en cada
cas, s’assenyalin a l’encapçalament.
22. TERMINI DE GARANTIA
Atesa la naturalesa de la prestació no és necessari establir cap termini de
garantia.
23. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
a.

El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb la Cambra
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.

b.

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.
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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 SUPORT A LA INSCRIPCIÓ I
ORIENTACIÓ DEL PROGRAMA PICE (Expedient nº 193/2019)
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 exigida 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 entre
................................. (la empresa/la persona) i els membres del Ple o de la
direcció de la Cambra.
Que SI existeix la següent vinculació entre .................................... (la 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 2019

Signatura:
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ANNEX II
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA

Procediment de contractació: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI TÈCNIC DE SUPORT A
LA INSCRIPCIÓ I ORIENTACIÓ DEL PROGRAMA PICE
Número d’expedient: 193/2019
El Sr./Sra. _____________________, 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:

Honoraris (impostos no inclosos) pel servei tècnic de suport a la inscripció i orientació del Programa
PICE d'acord amb clàusula 7a del PCPiT

a)

Preu per cada jove inscrit
i orientat (€)

Nombre estimat de
joves
x

b)

Preu per llicència d’ús de
la plataforma (€)

1200

Nombre estimat de
joves
x

Total partida a)
=

Total partida b)

2500

NOTA 1: En cas que es detecti alguna errada en l’oferta econòmica presentada pel licitador
s’agafaran els valors indicats a les caselles “Preu per cada jove inscrit i orientat” i “Preu
per llicència d’ús de la plataforma” indicats en aquest Annex II com a valor a tenir en
compte per al càlcul de l’import total de la proposta econòmica.
NOTA 2: Els valors indicats a les caselles “Nombre estimat de joves” NO es poden
modificar.

Data i signatura del licitador
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ANNEX III
(annexos 7 i 10 PICE)

ANEXO 7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PICE
PLAN DE CAPACITACIÓN 2019 | PICE
DATOS BÁSICOS
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
NIF / NIE
DOMICILIO
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
E-MAIL
CÁMARA DE COMERCIO
SITUACIÓN LABORAL:
(marcar una opción)

Inactivo (desempleado no inscrito en SEPE)
Menos de 6 meses inscrito
Desempleado
Entre 6 y 12 meses inscrito
(inscrito en SEPE)
Más de 12 meses inscrito

Sin enseñanza primaria

NIVEL
MÁXIMO DE
ESTUDIOS
ALCANZADO:
(marcar una
opción)

Enseñanza primaria
1º 2º 3º 4º ESO
FP Básica
FP grado medio
Bachillerato
Enseñanza postsecundaria no terciaria (certificados profesionalidad nivel 3)
Educación Superior
FP Grado Superior
Diplomatura universitaria o similar (240
créditos ECTS)
Licenciatura universitaria o similar (más
de 240 créditos ECTS)
Postgrado Universitario
Enseñanzas doctorado

DECLARO QUE:
A) Jóvenes que se encuentran en sus cuatro primeros meses de inscripción en el SNGJ:
Me encuentro inscrito como beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil desde el día ___/___/______, sin que hayan transcurrido cuatro meses
desde dicha fecha.
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B) Jóvenes que han superado el período de cuatro meses inscritos en el SNGJ:
No he trabajado en el día natural anterior a la fecha de solicitud de inscripción.
No he recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de
solicitud de inscripción.
No he recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de
solicitud de inscripción.
Mantengo y cumplo las condiciones por las que puedo participar como
beneficiario en el Sistema de Garantía Juvenil
DECLARO QUE:
El resto de información personal proporcionada al Sistema Nacional de Garantía
Juvenil en el momento de mi inscripción se encuentra debidamente actualizada.
ACEPTO mi inscripción en el Plan de Capacitación.

Lugar y fecha: _________________________________
Firma del joven participante
Cámara

Firma, nombre y apellidos del técnico y sello de

Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán tratados por Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España (C/ Ribera del Loira, 12, 28042, Madrid) y Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona (Avda.
Diagonal, 452, 08006, Barcelona) en régimen de corresponsabilidad para el desarrollo del Programa Integral de Cualificación y
Empleo –cofinanciado por el Fondo Social Europeo- y su posterior auditoria. Sus datos serán tratados con la finalidad de tramitar su
solicitud de participación en el Programa, informarle del desarrollo y actividades realizadas en el marco del mismo, así como en su
caso, gestionar la asignación de ayudas, las acciones, cursos u oportunidades, incluidas profesionales, que pudieran existir en el
marco del Programa. Conforme las bases de éste, las Cámaras tiene el deber de comunicar sus datos a auditores y entes
financiadores del Programa u otros organismos públicos intervinientes en la gestión de fondos, con la finalidad de controlar su
correcta asignación, cumplimiento de condiciones y, de forma despersonalizada, con fines estadísticos. Sus datos podrán ser
comunicados también a empresas colaboradoras en el seno de procesos de selección en el marco de los fines del Programa. Sus
datos serán conservados por los plazos previstos en el Programa.
Todos los datos solicitados en el formulario son necesarios por lo que deberán ser facilitados de forma correcta y completa para
poder gestionar su solicitud. Le informamos que en el ejercicio de su interés público las Cámaras podrán verificar la veracidad de la
información proporcionada mediante, por ejemplo, la consulta de registros públicos. También le informamos que conforme lo
previsto en el art. 115 del (Reglamento UE) 1303/2013 los datos personales de todos los beneficiarios serán objeto de publicación
en los términos previstos en el citado Reglamento, por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a cualquiera de las
Cámaras a pice@cambrabcn.org. Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le
identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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ANEXO 10

INFORME ORIENTACIÓN VOCACIONAL
PLAN DE CAPACITACIÓN 2019 | PICE

DATOS BÁSICOS
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
NIF / NIE
TELÉFONO
E-MAIL
CÁMARA DE COMERCIO

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL JOVEN

DATOS ACADÉMICOS
Nivel (ver
nota al pie)1

Título

Año Fin
(titulado/
cursando)

Motivo de la
Finalización

Experiencias
Relevantes a
destacar

Competencias
adquiridas durante la
formación

EXPERIENCIA LABORAL
Inactivo (desempleado no inscrito en SEPE)

Tipo desempleo:

Desempleado (inscrito
en SEPE)

Menos de 6 meses
inscrito
Entre 6 y 12 meses
inscrito
Más de 12 meses
inscrito

Ámbitos de interés para el empleo:
Empresa

Puesto
desempeñado

Sector
Empresa

Fecha Inicio

Fecha Fin

Motivo de la finalización

1

Sin enseñanza primaria // Enseñanza primaria // 1º 2º 3º 4º ESO // FP Básica // FP grado medio //
Bachillerato // Enseñanza postsecundaria no terciaria (certificados profesionalidad nivel 3) // FP Grado
Superior
Diplomatura universitaria o similar (240 créditos ECTS) // Licenciatura universitaria o similar (más de 240
créditos ECTS) // Enseñanzas doctorado // Postgrado Universitario
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FORMACIÓN PRÁCTICA
Ámbitos de interés para el
empleo
Empresa

Puesto
desempeñado

Sector
Empresa

Fecha Inicio

Fecha Fin

Tareas desempeñadas

IDIOMAS *
Idioma

Nivel Comprensión

Nivel Conversación

Nivel Escritura

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS *
Concepto

Programas

Nivel de Uso (ocasional,
usuario medio, avanzado)

Experiencia práctica

Sistemas
operativos
Ofimática
Diseño gráfico
Bases de datos
Otros (indicar)
*NOTA: se tiene que pasar un test de nivel para conocer el grado de conocimiento en la
materia.S

ANÁLISIS DE NECESIDADES, COMPETENCIAS Y HABILIDADES
EIDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES E INTERESES FORMATIVOS
EE NECESIDADES E INTERESES

Instrucciones: debemos recoger las necesidades e intereses formativos del/la joven.
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IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES (SABER HACER)

Instrucciones: debemos recoger las habilidades con las que cuenta el/la joven tanto en el plano profesional
como en el personal.

OBSERVACIONES

Instrucciones: detallar aquellos aspectos a destacar y que pueden ser relevantes.

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DEL/LA JOVEN EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN

ITINERARIO

nstrucciones: Según los objetivos detallados anteriormente, elaborar un itinerario indicando qué acciones se
consideran beneficiosas para el joven. Hay que especificar al menos dos propuestas en formación específica. La
formación en módulos formativos de certificados de profesionalidad proporcionará al joven la consecución de
unidades de competencias certificadas por el Servicio Público de Empleo.
Se detallarán también si se consideran apropiadas determinadas actuaciones específicas de acompañamiento e
inserción.
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Cumplimentar una vez finalizada la acción de orientación
¿Tiene un empleo, incluso por cuenta propia, tras su participación?
(marque Sí o No y continúe siguiendo la flecha)
SÍ

□

(En las siguientes preguntas, marque sólo en
caso afirmativo)

2

¿Se ha integrado en los sistemas de
educación o formación reglados y/u
oficiales tras su participación?

□

¿Ha obtenido una cualificación o
mejora de sus competencias
profesionales tras su participación en
esta fase del Plan de Capacitación?

□

NO

□

(En las siguientes preguntas, marque sólo en caso
afirmativo)
¿Ha recibido una oferta de empleo, de
educación continua, aprendizaje o
período de prácticas tras su
participación? 2

□

¿Se encuentra registrado en los servicios
de empleo tras su participación?

□

¿Se ha integrado en los sistemas de
educación o formación reglados y/u
oficiales tras su participación?

□

¿Ha obtenido una cualificación tras su
participación?

□

Independientemente de la calidad de la oferta. Asimismo, han de ser ofertas no previstas en el PICE
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Lugar y fecha: _________________________________
Firma del participante

Firma del Orientador y sello de Cámara

Nombre y apellidos del orientador
Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán tratados por Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de España (C/ Ribera del Loira, 12, 28042, Madrid) y Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona (Av.
Diagonal 452, 08006 Barcelona) en régimen de corresponsabilidad para el desarrollo del Programa Integral de Cualificación y Empleo
–cofinanciado por el Fondo Social Europeo- y su posterior auditoria. Sus datos serán tratados con la finalidad de proporcionarle la
orientación vocacional solicitada y elaborar un plan de capacitación adaptado a sus necesidades, así como oportunidades, incluidas
profesionales, que pudieran existir en el marco del Programa. Conforme las bases de éste, las Cámaras tienen el deber de comunicar
sus datos identificativos y de contacto a auditores y entes financiadores del Programa u otros organismos públicos intervinientes en
la gestión de fondos, con la finalidad de controlar su correcta asignación, cumplimiento de condiciones y, de forma despersonalizada,
con fines estadísticos. Sus datos podrán ser comunicados también a empresas colaboradoras en el seno de procesos de selección
en el marco de los fines del Programa. Sus datos serán conservados por los plazos previstos en el Programa.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a cualquiera de las
Cámaras a pice@cambrabcn.org. Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le
identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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