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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 

EXPEDIENT: núm. 162/2018 

TÍTOL: LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA 

REALITZACIÓ D’ACCIONS DE FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT DEL 

“PROGRAMA JOVES PER EMPRENDRE” EMMARCAT DINS DEL 

PROGRAMA “ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL” – 

Convocatòria juliol 2018   

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. La reducció de l’atur juvenil constitueix un dels reptes més importants a 

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. 

 

La Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa 

(d’ara endavant, INCYDE)  participa en aquest programa mitjançant el 

“Programa de Itinerarios de Emprendimiento Juvenil (PIEJ)” que te per 

objectiu incorporar al mercat laboral, per la via de l’emprenedoria, a joves de 

tota Espanya no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació. 

Per tant, el seu objectiu es recolzar i acompanyat a aquests joves en la seva 

transició des de la seva situació actual de no ocupació fins a l’activitat laboral. 

 

A aquest efecte, en data 25 de juny, la Fundació Incyde ha publicat la 

convocatòria 2018 per a Catalunya del citat programa  ITINERARIOS DE 

EMPRENDIMIENTO JUVENIL, referència PJ0318. 

 

1.2. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 

(d’ara endavant, la Cambra) ha vingut desenvolupant, des de l’any 2016, el 

programa anomenat “Joves per Emprendre”, en base als convenis de 

col.laboració signats amb Incyde per al desenvolupament del Programa de 

Itinerarios de Empleo Juvenil en les seves diferents edicions. 

Amb aquesta experiència, i bons resultats obtinguts en el desenvolupament 

d’aquest programa, la Cambra, davant la nova convocatòria 2018, ha decidit 

presentar la corresponent sol·licitud de finançament per a la realització d’una 

nova edició del programa Joves per Emprendre. 

L’objectiu del programa Joves Per Emprendre és dotar d'habilitats 

emprenedores als joves d'entre 16 i 29 anys per tal de millorar la seva 

ocupabilitat ja sigui per compte propi com per compte aliè.  
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1.3. Una de les actuacions cabdals del programa Joves Per Emprendre és, per 

tant, la formació i l'assessorament. En el marc del programa Joves Per 

Emprendre es desenvoluparan accions formatives grupals presencials 

destinades a joves i formacions individualitzades. 

 

1.4. El calendari establert en la convocatòria, aconsella anticipar la programació 

ja definida per garantir la seva posta en marxa a principis de setembre. Amb 

aquest objectiu, el present Plec es refereix a la contractació de 10 accions 

formatives, que s’agrupen en 6 lots per raó del territori, sector i/o col·lectiu 

destinatari. 

 

2. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC 

 

2.1. L'objecte d'aquest Plec de Clàusules Particulars (PCP) és l’establiment de 

les condicions que regiran l'adjudicació, per part de la Cambra, d’un contracte 

de serveis per a l’organització i gestió de 10 accions formatives, amb la 

durada que es preveu i d’acord amb els requisits exigits en el present 

document i en el Plec de Condicions Tècniques (PCT). 

 

2.2. Els contractes que es derivin d’aquesta licitació són de naturalesa privada i 

es regiran per les clàusules d’aquest PCP i, en tot allò que no hi estigui 

previst, pel seu contracte i les normes de Dret privat. 

 

2.3. La present licitació es realitza per procediment obert i amb tramitació 

anticipada, d’acord amb allò previst a la llei 9/2017 de Contractes del Sector 

Públic. La tramitació anticipada obeeix a la necessitat, en cas que es 

concedeixi el finançament sol·licitat, d’iniciar l’activitat al mes de setembre, 

per tal de poder executar la totalitat de les actuacions dins del termini previst 

en la convocatòria. L’adjudicació queda sotmesa a condició suspensiva 

fins a la resolució de la convocatòria d’INCYDE abans esmentada. En 

cas que no s’obtingui el finançament sol·licitat, l’adjudicació quedarà 

sense efecte. 

 

 

3. DIVISIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE EN LOTS 

 

3.1. L’objecte del present contracte consisteix a realitzar 10 accions formatives 

dividides en 6 lots, que s’agrupen per territori, sector i/o col·lectiu destinatari: 

 

• Lot núm 1: COMARCA DEL BARCELONÈS.  2 accions formatives.  

• Lot núm 2: COMARQUES DEL GARRAF, ALT PENEDÈS I L'ANOIA. 
3 accions formatives.  
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• Lot núm 3: COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL. 2 accions 
formatives.  

• Lot núm 4: EMPRENEDORIA EN EL SECTOR DE L’EDICIÓ 
DIGITAL AL BARCELONÉS. 1 acció formativa.  

• Lot núm 5: EMPRENEDORIA PER A COL·LECTIUS EN RISC 
D’EXCLUSIÓ LABORAL I/O SOCIAL  AL BAIX LLOBREGAT. 1 acció 
formativa.  

• Lot núm 6: EMPRENEDORIA PER A COL·LECTIUS EN RISC 
D’EXCLUSIÓ LABORAL I/O SOCIAL AL BARCELONÈS. 1 acció 
formativa.  

 

3.2. Els licitadors podran participar a un únic lot, als que estiguin interessats o a  

la seva totalitat sempre que tinguin capacitat per executar-los segons les 

condicions que s’exigeixen. 

 

4. 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 2018-2019 que es dotaran a partir de 

l’esperada adjudicació a efectuar per Incyde, en la citada Convocatòria 2018 del 

“Programa de Itinerarios de Emprendimiento Juvenil” .  

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 d’INCYDE. 

 

5. DURADA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

El termini de durada del contracte s’estableix des de la seva formalització fins a 

la finalització de les accions formatives i dels tràmits de justificació pertinents, en 

tot cas no més tard del 31 de maig de 2019, d’acord a allò previst en la 

Convocatòria, sense perjudici d’aquelles pròrrogues que INCYDE pogués 

concedir posteriorment en l’execució del Programa.   

A fi i efecte de poder complir amb les obligacions de justificació necessàries, la 

data màxima de finalització dels cursos de formació haurà de ser el 30 d’abril de 

2019. 
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6. DISPONIBILITAT DE LA DOCUMENTACIÓ PER LA LICITACIÓ 

 

6.1. Documentació que es facilitarà als licitadors: 
 

A partir de la data de la publicació al perfil del contractant del web Corporatiu, 

els interessats podran consultar el Plec de Clàusules Particulars i el Plec de 

Condicions Tècniques.  

 

Qualsevol consulta en relació al present Plec es podrà fer per correu 

electrònic a l’adreça jovesxemprendre@cambrabcn.org, indicant la 

referència: “Programa Joves Per Emprendre – Convocatòria juliol 2018, 

expedient núm. 162/2018”. 

 
7. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT 

 

7.1. El pressupost màxim per a l’execució d’aquest contracte és de 280.000€, a 
raó de 28.000€ per acció formativa i d’acord amb la següent distribució per 
lots: 

 
LOT nº 1. Pressupost 56.000 € (IVA exclòs) 
LOT nº 2. Pressupost 84.000 € (IVA exclòs) 
LOT nº 3. Pressupost 56.000 € (IVA exclòs) 
LOT nº 4. Pressupost 28.000 € (IVA exclòs) 
LOT nº 5. Pressupost 28.000 € (IVA exclòs) 
LOT nº 6. Pressupost 28.000 € (IVA exclòs) 

 
7.2. 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. 

 
7.3. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de 

contractació és de  280.000 € (IVA exclòs): 
 

7.4. En tractar-se d’activitat de formació, es tracta d’operació exempta d’IVA 
segons l’article 20.1.9 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, sobre l’impost 
sobre el valor afegit. 

 
7.5. Les accions del “Programa Itinerarios de Emprendimiento Juvenil" compten 

amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE), amb càrrec als fons 
comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu 
d’Ocupació Juvenil a través d’Incyde. 
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8. FACTURACIÓ, PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS 
 
 

8.1. Els serveis contractats s’abonaran a la finalització de cada formació, prèvia 
conformitat de la Cambra i posterior presentació de la corresponent factura, 
en el termini de 30 dies, amb pagament dia 25 del mes.  
 

8.2. 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. 

 
8.3. Atesa la durada del contracte, no procedeix la revisió de preus. 

 

9. PUBLICITAT  
 

L’anunci d’aquesta convocatòria, a l’objecte de garantir la publicitat, 

transparència i no discriminació, es publicarà al DOUE i en el web corporatiu 

de la Cambra, a l’apartat “Perfil del contractant”. 

  

 
10. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

 
L’adjudicació del present contracte correspon al Comitè Executiu de la 
Cambra.   

 
 

11. MESA DE CONTRACTACIÓ  
 

11.1. 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. 

 
11.2. La Mesa de Contractació estarà integrada pels membres següents: 

 

President: Sr. Josep Francí 
Vocals:  Sr. Ramon Rexach 
         Sra. Yolanda Ràfols 

 

12. CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS 

 

12.1. Només podran ésser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles 
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de 
les circumstàncies que l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic declara com a motius de prohibició de 
contractar, i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional. La forma d’acreditar la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar, 
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serà mitjançant la presentació de la documentació que s’estableix en el 
present PCP. 

 

12.2. Les empreses que participin en el present procediment de contractació 
hauran d’acreditar que la seva finalitat o activitat té relació directa amb 
l’objecte del contracte i així haurà de resultar dels seus respectius estatuts 
socials o regles fundacionals, i comptar amb els permisos o autoritzacions 
que requereixi la normativa aplicable. 

 

12.3. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb 
els requisits establerts als articles 68 i 84 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

 

12.4. La Cambra pot contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es 
constitueixin temporalment a l’efecte. Aquests empresaris quedaran obligats 
solidàriament davant la Cambra. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, 
en la fase de presentació de l’oferta, mitjançant l’aportació d’un document 
privat en què es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els 
noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun 
d’ells i designant un representant o apoderat únic amb poders bastants per a 
exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a 
l’extinció del mateix contracte, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se 
formalment en el cas de resultar adjudicataris. No serà necessària la 
formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu 
favor. 

 
 

13. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
 

13.1. Les ofertes es podran presentar al Registre General de la Cambra (Avinguda 
Diagonal, 452) fins a les 12.00h del dia 18 de juliol de 2018. No s’admetrà 
cap oferta que es rebi posteriorment a aquesta data. 
 

13.2. 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) i 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 17 del present 
PCP. 
 
El SOBRE 2 ha de contenir la part de l’oferta econòmica del licitador indicada 
a la clàusula 16 d’aquest PCP. 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 17 del present PCP. 

 
13.3. Les proposicions s’hauran de presentar en format paper. 
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13.4. 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. 
 

13.5. 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. 
 

13.6. Els sobres es presentaran al lloc i en el termini que s'assenyali a l'anunci de 
licitació. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses 
sota cap concepte. 
 

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

 

 
14. 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 14.1 a 14.4. 
 

b) Documentació relativa als criteris de ponderació els quals depenguin 
d’un judici de valor a partir dels criteris que s’indiquen a l’ apartat 17 del 
present PCP 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 15 del present PCP. 

 
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 requereixi la Cambra.  
 
 
En concret la documentació que es demanarà serà la que es relaciona a 
continuació:  
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14.1. La documentació acreditativa de la capacitat del licitador: 

   
14.1.1. 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.  

 
14.1.2. 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.  

 

14.1.3. 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. 

 
14.1.4. 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. 

 
14.1.5. 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. 

 
14.1.6. 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. 
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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. 

 
 

14.2. La documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera: 

14.2.1. Declaració relativa a la xifra global de negocis i dels serveis o 
treballs realitzats per l’empresa en els tres darrers exercicis que 
justifiqui un volum de negoci anual mínim equivalent a l’import del 
contracte a què s’opta. En cas que la data de creació o d’inici de les 
activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a tres anys, el 
requeriment es refereix al període d’activitat.   

 
14.2.2. Justificació de l’existència d’una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil, amb una cobertura no inferior a 50.000 euros 
per riscos professionals. 

 

14.3. La documentació acreditativa de la solvència tècnica: 

 

14.3.1. Acreditar que s’han realitzat com a mínim en el curs dels darrers 
tres anys, tres serveis de naturalesa similar o anàloga a l’objecte 
del present contracte, tot indicant la relació de treballs amb imports, 
dates i indicació del destinatari públic o privat dels mateixos. La 
Cambra es reserva el dret de sol·licitar als licitadors, amb 
posterioritat, que els serveis o treballs efectuats s’acreditin 
mitjançant certificats emesos per les entitats o empreses 
destinatàries dels serveis.  A falta de certificats, es podran acreditar 
mitjançant una declaració responsable de l’empresari (no obstant, 
es requerirà, la presentació d’un certificat dels clients referenciats). 

 
14.3.2. Titulacions acadèmiques i professionals dels formadors que hagin 

d’impartir la formació, així com del personal responsable de 
l’execució del contracte. Caldrà que el personal formador 
esmentat compleixi els requeriments de Criteris 
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d’homologació docent exigits per Incyde en la seva 
convocatòria, i que s’adjunten a aquest plec com ANNEX III 

 

 
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. 
 

14.4. 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. 

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. 
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15.  DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN 

D’UN JUDICI DE VALOR 

 

15.1. 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 17 del present PCP, 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. 
 

15.2. En base a les característiques del servei descrites en el Plec de Condicions 
Tècniques (PCT) , la documentació a presentar en aquest sobre és la 
següent: 
 
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 17.3 del present PCP i apartat 5 del 
PCT:  
 

- Descripció de l’organització del servei. 
- Perfil dels formadors i assessors.  
- Acompliment dels criteris d’homologació requerits per Incyde, d’acord 

amb l’ANNEX III. 
- Definició del seguiment i controls de qualitat de la col·laboració per 

garantir-ne l’èxit i la qualitat. 
 
 

16. CONTINGUT DEL SOBRE 2. PROPOSTA ECONÒMICA 
 
16.1. El sobre 2 ha de contenir la part de l’oferta econòmica del licitador, que 

s’avalua automàticament, signada pel seu representant. 
 

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

 
16.3. L’oferta econòmica es presentarà en paper, i no es podrà realitzar cap 

variació en la seva codificació i descripció. 
 

 
17. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
17.1. Les proposicions de les empreses interessades es valoraran fins a un màxim 

de 100 punts, conforme els criteris que s’indiquen a continuació: 
 

17.2. Proposició econòmica: màxim 30 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 
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valorarà de forma directament proporcional respecte a aquesta xifra més 

baixa, d’acord amb la fórmula següent: 

   P=(30 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 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes 
econòmiques presentades.  
 

 
17.3. Oferta tècnica: màxim 70 punts.  

 
La memòria tècnica, d’acord amb l’apartat 5 del PCT,  ha de contenir els 

següents punts, que es valoraran segons la ponderació que s’indica:  

 

- Organització del servei es valorarà el model organitzatiu i projecte 

formatiu presentat per l’empresa per a l’execució del servei del servei (fins a 

50 punts): 

 

- Planificació de tasques i metodologia proposada (10 punts)  

- Projecte formatiu adaptat al Programa de Itinerarios de 

Emprendimiento Juvenil i tenint en compte l’especificitat del lot 

corresponent. (10 punts)  

- Formacions amb objectius i continguts adequats al Programa Joves 

per Emprendre (10 punts)  

- Recursos disponibles (instal·lacions i materials complementaris: 

dinàmiques, qüestionaris, plataformes...) ( 5 punts)  

- Informe de seguiment i valoració per a cada jove participant a la 

formació adaptat a ( 5 punts)  

- Perfil dels formadors i assessors (5 punts):  

- Metodologia i orientació pedagògica (5 punts)  

 

- Definició del seguiment i controls de qualitat de la col·laboració per 

garantir-ne l’èxit i la qualitat (fins a 20 punts).  

 

- Accions preventives (2 punts)  

- Accions de seguiment (1,5 punts)  

- Accions correctores (1,5 punts)  

- Accions i/o eines de captació i fidelització de joves (7,5 punts) 

- Compromís d’inserció laboral o millora significativa de l’ocupabilitat 

dels joves participants, especialment per compte propi però sense 

excloure la contractació per compte aliè  (7,5 punts). 
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La puntuació mínima de la proposta tècnica exigida per optar a la contractació 
és de 56 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.  

 
 

18. OBERTURA DE LES PROPOSTES D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 
 

18.1. 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. 
 

18.2. Si s’observen defectes o omissions esmenables, atorgarà un termini màxim 
de tres dies (3) hàbils per a esmenar-los. 
 

18.3. La Mesa exclourà les propostes que no s’ajustin a les bases explicitades en 
aquest PCP o que no arribin a la puntuació tècnica mínima exigida en aquest 
Plec. 
 

18.4. 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.  

 
18.5. 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 qualitat-preu 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. L’adjudicatari haurà de presentar 
davant la Cambra els documents que acreditin  haver constituït la garantia 
definitiva (en el cas previst a la clàusula 20 d’aquest PCP). Igualment, en el 
mateix termini, s’haurà d’aportar: 
 

a) Les certificacions administratives que acreditin trobar-se al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
 

b) La documentació acreditativa de la capacitat i solvència 
econòmica i tècnica, quan hagi aportat declaració responsable. 

 

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. 
 

18.6. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dintre dels 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació requerida. 
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18.7. 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. 
 

18.8. 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.  

 
 

19. GARANTIA DEFINITIVA 
 

No s’exigeix.  
 
 

20. 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. 

 
 

21. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI  
 
A més de l’obligació de prestar el servei en la forma i termes indicats 
anteriorment, l’adjudicatari tindrà les següents obligacions:  
 

a) Pagar l’import total dels costos de personal, material, maquinària, locals 
i consumibles necessaris per a l’efectiva prestació del servei. 

 
b) 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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22. CONFIDENCIALITAT  

 
22.1. 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.  

 
22.2. 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.  
 

22.3. 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. 

 

 
23.  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. També s'obliguen al compliment estricte de la Llei Orgànica 15/1999, de 

13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, del Reial Decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei Orgànica abans esmentada, i el 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 de la resta de normativa vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal. 

 
24. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
El contracte es podrà resoldre anticipadament en els supòsits següents:  

 
a) Per mutu acord, prèvia liquidació de les obligacions pendents entre les parts 

en el moment de la resolució. 
 
b) Per decisió unilateral de la Cambra, sempre i quan ho notifiqui per escrit a 

l’altra part amb un preavís mínim de dos mesos.  
 
c) En cas d’incompliment per l’adjudicatari de les obligacions contractuals, el 

que donarà lloc a la indemnització corresponent. 
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25. TERMINI DE GARANTIA 

Atesa la naturalesa de la prestació no és necessari establir cap termini de 

garantia. 

 
26. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 
26.1. El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb la Cambra 

derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.  
 
 

26.2. 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. 
 
 

27.  JURISDICCIÓ  
 
L’ordre jurisdiccional competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin 
entre les parts en relació a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte serà l’ordre civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


