PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSESSORS
PER ALS DIAGNOSIS D’INNOCAMARAS 2020 PER A LA CAMBRA OFICIAL DE
COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA (EXP. 199/2020)
Característiques del contracte:
-

Número de l’expedient: 199/2020

-

Import total màxim del contracte : 28.800 euros (IVA no inclòs)

-

Nombre màxim d’assessors a contractar : 2

-

Durada del contracte: des de la seva formalització i fins el 31 de març de
2021

-

Data límit de presentació d’ofertes:
-

Dia: 03/07/2020 Horari: 12:00 h
Lloc: Registre de la Cambra. Av. Diagonal, 452, 4a planta, 08006
Barcelona

-

Tramitació: Ordinària

-

Procediment: Obert

-

Publicitat: perfil del contractant de la Cambra

-

Programa amb finançament de fons FEDER
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1.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
El contracte és de naturalesa privada i es regirà per les clàusules d’aquest plec de
condicions, i, en tot allò que no hi estigui previst, per les normes de Dret privat.
Les qüestions litigioses derivades de la interpretació, modificació, resolució i efectes del
contracte, seran resoltes per l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona,
a qui s’encomanarà la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge.
L’òrgan de contractació és la Direcció de la Cambra.
2.- OBJECTE I DURADA DEL SERVEI
El contracte té per objecte la contractació de diversos assessors d’innovació per a la
realització de diagnosis individualitzades sobre innovació i informe de recomanacions
de millora, mitjançant la implantació de projectes d’acord al programa INNOCAMARAS
2020.
El Programa INNOCAMARAS és un programa de la Cámara de España inclòs en el
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020.
Aquest programa està finançat per la Cambra de Comerç de Barcelona, pel Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) i per qualsevol altre finançador públic amb el
que s’arribi a un acord.
El termini de durada del contracte s’estableix pel període des de la formalització
d’aquesta contractació fins al 31 de març de 2021.
3.- ESTRUCTURA DEL SERVEI
La Cambra requereix la contractació d’assessors d’innovació. Aquests assessors són
consultors que, sota la supervisió del responsable de Innovació de la Cambra, tenen per
objectiu l’execució de les diagnosis individualitzades sobre innovació i informe de
recomanacions de millora d’empreses. Aquests assessors participaran en l’elaboració
dels diagnosis i dels informes, seguint les pautes definides pel responsable d’Innovació
de la Cambra.
Els requeriments per esdevenir assessor d’innovació de la Cambra són:
- Perfil i vocació de consultor.
- Experiència en consultoria, preferiblement en pimes.
- Experiència en consultoria en l’àmbit d’innovació.
- Disponibilitat per desplaçar-se als municipis de la demarcació de la Cambra de
Barcelona
- Capacitat d’executar els requeriments tècnics del diagnosi d’innovació del
programa INNOCAMARAS 2020, d’acord amb les instruccions de la Cámara de
Comercio de España.
D’acord amb la planificació de diagnosis i informes a desenvolupar, s’ha previst la
necessitat d’un equip de màxim dos assessors per desenvolupar aquest servei.
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4.- HONORARIS I FINANÇAMENT
El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin per a la Cambra de
Barcelona del compliment del contracte aniran a càrrec de les consignacions
corresponents incloses en el pressupost corporatiu anual.
La Cambra estableix uns honoraris fixes per a cada diagnosi i informe per un valor
de 1.200 euros (IVA no inclòs) per societat mercantil i per autònom.
L’assessor no facturarà cap dieta en concepte de manutenció ni costos de
desplaçament.
5.- TERMINI I FORMA PER LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
L’anunci de les característiques d’aquest procediment de contractació es publicarà en el
web corporatiu de la Cambra, a l’apartat “Perfil del Contractant” .
La documentació de les propostes s’haurà de presentar en un sobre tancat, identificat
amb la referència “CONTRACTACIÓ D’ASSESSORS PER ALS DIAGNOSIS DE
INNOCAMARAS 2020 PER A LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA,
SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA (EXP. 199/2020)” i les dades bàsiques per
establir consultes durant el procés (persona de contacte, correu electrònic i telèfon).
Els sobres s’hauran de presentar en el Registre General de la Cambra, Av. Diagonal,
452, 4a planta en horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres com a data màxima
de presentació el 3 de juliol de 2020 a les 12:00h.
Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
La documentació es presentarà escrita a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica
o informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar la seva oferta.
El sobre dels interessats ha de contenir la següent documentació:
- Carta de presentació
- Currículum professional.
- Còpia DNI.
- Certificat d’estar al corrent de pagament de les cotitzacions a la Seguretat
Social i al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT.
- La declaració responsable de caràcter general de compliment dels requisits
previs (s’adjunta model en l’ANNEX I).
Per a qualsevol consulta, en relació al contingut del servei del present plec, es podrà fer
per correu electrònic a l’adreça vatienza@cambrabcn.org
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6.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I ASSIGNACIÓ DELS DIAGNOSIS
S’ha previst que la configuració inicial de l’equip, sigui de màxim dos assessors.
L’adjudicació del servei per aquesta contractació s’efectuarà mitjançant la convocatòria
d’un procediment obert amb publicitat tenint en compte que el preu és un preu tancat.
Els criteris de valoració tècnica l’avaluació dels quals depenen d’un judici de valor seran
els següents (model de l’Annex II)
CRITERIS VALORABLES
Experiència en consultoria
Inferior a 5 anys
De 5 anys fins a 10 anys
Superior a 10 anys
Experiència en consultoria de serveis d’innovació

PUNTUACIO PUNTUACIO
MÀXIMA
20
0
10
20
40

Inferior a 5 anys

0

De 5 anys fins a 10 anys

20

Superior a 10 anys

40
40

Empreses assessorades en serveis d’innovació
Inferior a 10 empreses

0

De 10 empreses fins a 19 empreses

15

De 20 empreses fins a 29 empreses

30

Superior a 30 empreses
Total

40
100

Quedaran excloses totes aquelles ofertes que obtinguin una puntuació total inferior a
55 punts.
L’adjudicació es realitzarà per ordre de puntuació obtinguda.
En base al nombre de sol·licituds d’empreses rebudes al programa InnoCámaras, la
Cambra establirà el nombre de diagnòstics a executar dins l’àmbit d’aquest conveni
(com a màxim 24).
L’assignació de les diagnosis a realitzar es portarà a terme d’acord amb els següents
criteris, mantenim sempre la màxima homogeneïtat en la seva assignació als assessors:
A) Assignació a dos consultors: S’assignaran el mateix nombre d’empreses en
funció de la demanda d’empreses en el programa InnoCámaras 2020. En cas de
nombre senar, el consultor de major valoració tindrà assignada una empresa
addicional, i si la valoració fos la mateixa, es valorarà la primera data de registre
de les propostes del punt 5.
En cas que durant el projecte un dels consultors comuniqui a la Cambra no poder
executar el nombre de diagnòstics assignats, aquests diagnòstics s’assignaran
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al següent consultor classificat en el procés d’avaluació. En cas de no haver-hi
altres propostes de consultors acceptades, se reassignaran al segon consultor
ja contractat, sense que el nombre màxim de diagnòstics assignats pugui superar
el de 20 empreses per consultor.
B) Assignació d’un únic consultor: S’assignaran el nombre d’empreses al consultor
fins un màxim de 20 empreses, tenint en compte la demanda d’empreses en el
programa InnoCámaras 2020 i les necessitats de la Cambra.
La limitació de 20 diagnòstics màxim assignats a un consultor s’ha considerat adient per
tal de garantir la qualitat en la seva realització dintre del període d’execució marcat.
7. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Sense perjudici del termini de vigència del contracte previst, aquest podrà ser resolt
anticipadament per qualsevol de les causes següents:
-

Per mutu acord, prèvia liquidació per les parts de les obligacions pendents en el
moment de la resolució.

-

Per l’incompliment 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.

8. OBLIGACIONS DE L’ASSESSOR
La relació entre les parts té exclusivament caràcter mercantil, no existint cap mena de
vincle laboral entre la Cambra i l’assessor, fins i tot en el cas que presti els seus serveis
en el domicili social de la Cambra. A aquest efecte, l’assessor tindrà les obligacions
següents:
- 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.
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9. FACTURACIÓ I TERMINIS DE PAGAMENT
L’assessor emetrà una factura per a cada empresa (diagnosis i/o informe) per les
tasques finalitzades, incrementats amb l’IVA i, si cal, amb la retenció d’IRPF.
Només seran facturables aquells diagnòstics dels quals es pugui aportar el diagnòstic a
l’empresa i el registre de prestació del servei signat per l’empresa.
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.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària als 30 dies de la data de
factura, en dia 25.
10. 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.
A manera enunciativa i no limitativa es considera confidencial, als efectes de la present
contractació, qualsevol informació tècnica, comercial, contractual, i organitzativa, així
com qualsevol dada de caràcter personal a la qual es pogués accedir i susceptible de
ser revelada per escrit, de paraula o per qualsevol altre mitjà o suport, tangible o
intangible, actualment conegut o que possibiliti l'estat de la tècnica en el futur. Aquesta
informació confidencial no es podrà revelar, ni en la seva totalitat ni parcialment, a
tercers, ni destinar a cap altra finalitat, sense previ consentiment escrit de la Cambra.
L’adjudicatari, en cas de tenir accés als sistemes d’informació de la Cambra, es
compromet a utilitzar aquests sistemes de forma responsable i la informació que pugui
obtenir d’aquest accés tindrà el caràcter de confidencial als efectes establerts al paràgraf
anterior.
11.- 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, ambdues parts, acorden regular
l’accés a dades necessàries per a l’execució del present contracte.
La Cambra posarà a disposició de l’adjudicatari la informació necessària per possibilitar
la realització dels serveis objecte d’aquest contracte. El tractament consistirà en
l’execució de les actuacions descrites al present plec. D’acord amb les característiques
de les dades de caràcter personal a les quals accedeixi, l’adjudicatari adoptarà les
mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir la seguretat del
tractament.
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La present regulació en matèria de tractament de dades de caràcter personal serà
aplicable durant el període de vigència del contracte que vinculi a ambdues parts, sense
perjudici que alguns dels seus efectes, puguin anar més enllà de la finalització dels
treballs contractats.
L’adjudicatari es compromet a tractar les dades de caràcter personal de forma
confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització
per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà
vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per
resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec.
En cas que destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint
les estipulacions de l’encàrrec, serà considerat responsable del tractament, responent
de les infraccions i eximint expressament a la Cambra de qualsevol responsabilitat
respecte del incompliment dels deures i obligacions imposats per la normativa vigent en
matèria de protecció de dades.
Ambdues parts, tractaran les dades facilitades per la signatura del contracte per a
possibilitar l’execució dels treballs 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 la qual han
estar recavades.
12.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte es farà mitjançant document privat dins del termini que
s’assenyali en la comunicació de l’adjudicació.
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