PETICIÓ D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA FORMACIÓ PER A
DIPUTATS SOBRE RACISME INSTITUCIONAL (EXPEDIENT NÚM. PARLC2022-16)
Document de condicions
1. Objecte
1.1. L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de formació per a
organitzar i impartir un curs sobre racisme institucional per als diputats del
Parlament de Catalunya, que es durà a terme el mes de febrer, març o abril de
2022 o en data posterior si així es deriva del procediment de contractació o a
petició del Parlament.
1.2. Aquest document estableix les condicions mínimes per a programar una
formació sobre les causes, les dimensions i les conseqüències del racisme
estructural, amb la finalitat d’entendre la dimensió del racisme com a element
estructural que influeix socialment i culturalment en la nostra població.
1.3. Les condicions d’aquest document són la base del contracte menor que
l’adjudicatari està obligat a complir.
2. Valor estimat del contracte
2.1. El valor estimat del contracte, tenint en compte els costos laborals i les
despeses d’execució material del servei, ascendeix a la quantitat següent i
constituirà l’import de la licitació:
Import (IVA no inclòs)

800 €

Aquesta estimació té en compte els preus de mercat i inclou la preparació,
l’organització i la impartició de dues sessions d’una hora i mitja i la confecció de
materials.
2.2. En els pressupostos oferts pels empresaris s’entendran incloses totes les
despeses que la persona, l’entitat o l’empresa adjudicatària hagi d’assumir per
al compliment normal de les prestacions contractades, com ara les despeses
generals i financeres, els beneficis, les assegurances, els transports i els
desplaçaments, els honoraris del personal a càrrec seu, les despeses de
comprovació i encàrrec, les taxes, els recàrrecs, les comissions i tota classe
d’impostos que gravin l’activitat contractada.
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2.3. Qualsevol oferta que es presenti amb un pressupost que superi el límit del
valor estimat del contracte es rebutjarà i restarà exclosa del procediment
d’adjudicació.
2.4. Per a calcular el pressupost i la magnitud del treball que s’ha de dur a
terme, es fa saber que actualment el Parlament de Catalunya té un total de 135
diputats, tot i que a les sessions de formació l’assistència pot estar en el 25%
d’aquesta quantitat.
3. Preu del contracte
El preu del contracte és el que derivi de l’adjudicació, d’acord amb l’oferta
presentada pel licitador que acabi esdevenint l’adjudicatari dels serveis.
4. Descripció dels serveis
4.1. La descripció dels serveis que haurà de dur a terme l’empresa adjudicatària
s’estableix sobre la base dels objectius específics que defineix aquest mateix
apartat.
4.2. L’abast i la descripció de la contractació és la següent:
a) La proposta formativa ha d’incloure en el contingut les causes, les
dimensions i les conseqüències del racisme estructural.
b) La formació es planteja en dues sessions d’una hora i mitja cadascuna:
b.1) Primera sessió
— El racisme quotidià i el racisme institucional
• Microracisme, humor i vocabulari.
• Conseqüències d’estar en situació administrativa irregular.
b.2) Segona sessió
― El racisme social
• Empadronament, salut i segregació escolar.
• Discriminació laboral.
— Xenofòbia i racisme
• Com afecten els discursos d’odi en l’odi al carrer?
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4.3. L’adjudicatari haurà de prestar els serveis objecte d’aquesta contractació
amb personal propi que tingui la qualificació professional adequada i una
experiència contrastada en el tema.
4.4. Els serveis objecte d’aquesta contractació s’hauran de dur a terme de
manera presencial al Palau del Parlament i s’hauran de prestar de manera
ininterrompuda. Per tant, davant de situacions d’incapacitat temporal o
absències en general del personal inicialment assignat al servei, l’adjudicatari
es compromet a substituir-lo de manera efectiva amb un conferenciant del
mateix perfil proposat.
4.5. L’adjudicatari s’haurà de coordinar amb la persona o les persones que el
Parlament designi com a responsables del contracte menor, i els haurà
d’informar en tot moment dels treballs fets.
5. Durada i calendari de treball
5.1. El contracte té una durada d’un mes des de la data de l’adjudicació fins a
la finalització dels serveis.
5.2. El lliurament de la documentació final s’ha de produir una setmana abans
que fineixi el termini d’un mes de durada del contracte.
5.3. Si de les sessions surt la necessitat de lliurar documentació addicional,
s’enviarà en el termini d’una setmana.
6. Contingut de l’oferta
6.1. L’oferta ha d’incloure el programa de la formació i les condicions
expressades en aquest document de condicions.
6.2. Independentment que el licitador pugui adjuntar a la seva oferta tota la
informació
complementària
que
consideri
d’interès,
ha
d’incloure
obligatòriament la documentació següent:
― La declaració responsable de l’annex 1 degudament signada per la persona
que presenta l’oferta.
— L’oferta detallada dels serveis, incloses la metodologia, les fases i les accions
d’elaboració de la formació. Aquest document ha de tenir una extensió màxima
de tres pàgines.
― L’oferta econòmica, en què se separi el preu sense IVA, l’IVA (si escau) i el
preu total ofert d’acord amb l’annex 2. En l’oferta econòmica, s’ha de fer constar
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si el treball dut a terme té, respecte a l’adjudicatari, la consideració de publicació
a efectes fiscals i si, en conseqüència, l’adjudicatari hi ha d’incloure o no l’impost
sobre el valor afegit.
— El currículum dels ponents o conferenciants.
― Si escau, l’annex 3 relatiu a la declaració dels professionals el currículum dels
quals s’adjunta a l’oferta.
7. Criteris d’adjudicació
7.1. El Parlament de Catalunya adjudicarà el contracte a l’oferta més
avantatjosa d’acord amb els següents criteris d’adjudicació :
Criteris d’avaluació*

Punts

Oferta econòmica
20
Contingut de la proposta d’elaboració dels treballs 30
objecte del contracte (incloses la metodologia, les fases
i les accions d’elaboració de la diagnosi)
Prestacions superiors o complementàries a les exigides 10
en aquest document de condicions
Experiència de la persona o l’equip de persones
40
* En cas d’empat es prioritzarà l’adjudicació a empreses o entitats de
l’economia social i solidària, especialment a les cooperatives.
7.2. La fórmula aplicable per a fer el càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica
és la següent:

7.3. Pel que fa al contingut de la proposta, se’n valoraran la coherència, la
idoneïtat, el grau de detall, la completesa i l’adequació als requisits establerts
en aquest document i la normativa aplicable, i també la capacitat d’adaptació
del servei a les necessitats i la idiosincràsia del Parlament.
7.4. Pel que fa a les prestacions superiors o complementàries, se’n valoraran la
connexió amb les sessions de formació, la idoneïtat i la factibilitat.
7.5. Pel que fa a l’experiència de la persona o l’equip de persones que es proposa
per a impartir les sessions formatives, se’n valoraran la idoneïtat i la qualificació.
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8. Comitè de valoració
8.1. Les ofertes seran valorades en funció dels criteris d’adjudicació de l’apartat
7 pel secretari tercer de la Mesa del Parlament i el director de Govern Interior.
8.2. El comitè de valoració serà l’encarregat de proposar l’adjudicatari a la
secretària general del Parlament en tant que òrgan de contractació.
9. Termini, condicions i forma de lliurament de l’oferta
9.1. Les ofertes s’han de presentar de manera telemàtica per mitjà de la
Plataforma de serveis de contractació pública i hauran d’estar signades
electrònicament per l’apoderat de l’empresa, el representant de l’entitat o la
persona física amb signatura electrònica avançada basada en un certificat
qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes que estableix el
Reglament (UE) 910/2014/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per
a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la
Directiva 1999/93/CE.
9.2. Quan es publica l’anunci de licitació en els perfils de contractant, s’habilita
l’opció d’accés al formulari de presentació telemàtica d’ofertes, les quals s’han
de presentar seguint els passos següents:
— Dades de l’oferta: L’empresa ha de fer constar en el formulari les
dades de l’empresa i les de registre i contacte.
― Documentació de l’oferta: S’ha d’adjuntar al formulari la
documentació i annexes que formem part de l’oferta i que s’indica en
l’apartat 6.
— Presentació de l’oferta: Un cop adjuntada la documentació,
l’empresa pot presentar l’oferta i descarregar-se el justificant de
presentació.
9.3. La presentació de l’oferta per part dels licitadors implica, en cas d’esdevenir
l’adjudicatari, l’acceptació de les condicions que estableix aquest document de
condicions, sense cap excepció ni reserva, i la declaració implícita de tenir la
capacitat necessària i la solvència suficient per a executar el contracte, així com
de no estar sotmès a prohibicions o incompatibilitats per a contractar amb el
sector públic i de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
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9.4. Les ofertes s’han de presentar en el termini de vint dies naturals a comptar
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
9.5. L’òrgan de contractació és la secretària general del Parlament, que
adjudicarà el contracte dins dels deu dies següents al finiment del termini de
presentació de les ofertes.
10. Informació
Per a qualsevol consulta administrativa o tècnica, els licitadors poden enviar un
correu electrònic a l’adreça contractaciopublica@parlament.cat.
11. Drets de propietat dels documents lliurats als assistents a les
sessions
El Parlament, en tots els casos, disposa de tots els drets de propietat intel·lectual
de la documentació lliurada, en virtut de l’article 308.1 de la Llei de contractes
del sector públic (LCSP).
12. Forma de pagament
12.1. L’abonament del preu i, per tant, la facturació es faran en un únic
pagament, que hauran d’incloure els serveis efectivament prestats i els
documents elaborats.
12.2. El lliurament de les factures s’ha de fer en format electrònic per mitjà del
portal e.FACT, que és el punt general d’entrada de les factures. En la factura,
s’haurà de fer constar si el treball dut a terme té, respecte a l’adjudicatari, la
consideració de publicació a efectes fiscals i de si, en conseqüència,
l’adjudicatari ha d’incloure o no l’impost sobre el valor afegit.
12.3. La factura ha de fer constar que el destinatari és el Parlament de Catalunya
i s’ha de fer seguint les instruccions del Manual d’usuari de la bústia de
lliurament de factures electròniques del Parlament de Catalunya
(https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/factura-electronica/).
12.4. El format de factura electrònica és el format Facturae, que es descriu
mitjançant
un
esquema
de
definició
XSD
XML
a
https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx. El format de signatura
electrònica és el de signatura electrònica avançada en XML i s’ajusta a
l’especificació XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) ETSI TS 101 903.
12.5. L’òrgan en matèria de comptabilitat pública encarregat de pagar les
factures del Parlament és el Departament d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria.
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12.6. En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els
termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la
indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts
per la Llei de l’Estat 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
13. Règim jurídic
13.1. Aquest contracte menor es regeix per les condicions d’aquest document i
per les disposicions aplicables de la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.
13.1.1. Són també aplicables a aquesta contractació l’article 46 de la Llei
16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, i l’article 159 de
la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic.
13.2. Totes les qüestions relatives a la interpretació i al compliment d’aquest
contracte se substanciaran davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona
Tel. 937 063 400 - rrhh@parlament.cat

ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR
Informació sobre l’expedient
Contractació:

Formació per a diputats sobre racisme institucional

Número d’expedient:

PARLC-2022-16 (GEEC)

Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi
representació
l’empresa:

o

en
de

A fi de participar en la licitació de la contractació indicada en l’encapçalament, i sota la
meva responsabilitat,
DECLARO:
1. Que tinc poder suficient per a representar l’empresa.
2. Que l’escriptura de constitució de l’empresa que represento està inscrita en el
Registre Mercantil següent:
Localitat

Tom

Foli

Full

3. Que el NIF/CIF de l’empresa és el següent:
NIF/CIF
PIME

☐ SÍ

☐ NO

4. Que l’empresa està facultada per a signar un contracte amb l’Administració, ja que
té plena capacitat d’obrar i no està sotmesa, ni ella ni cap dels seus representants, a
cap de les prohibicions per a contractar, d’acord amb els articles 65 i següents, 71 i
següents i 85 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).
5. Que, atès el que estableix l’article 71.1.d de la LCSP, l’empresa està al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social
que imposen les disposicions legals vigents, aspecte que em comprometo a acreditar
per mitjà de la presentació de les certificacions dels organismes competents en el cas
que l’empresa esdevingui adjudicatària del contracte. I, específicament, que no duu a
terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tenen
normes sobre control de capitals i són considerats paradisos fiscals.
6. Que l’empresa compleix tots els requisits i les obligacions exigits per la normativa
vigent per al seu funcionament legal.
7. Que l’empresa no incompleix cap de les circumstàncies a les quals fan referència la
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Llei de l’Estat 3/2015, del 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de
l’Administració General de l’Estat; la Llei 21/1987, del 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la Llei
13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei
de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre incompatibilitats.
8. Que l’empresa accepta totes les exigències tècniques, econòmiques i normatives de
la licitació.
9. Que l’activitat de l’empresa té una relació directa amb l’objecte del concurs.
10. Que consento l’ús de mitjans electrònics per a rebre les notificacions, les
comunicacions i els requeriments que el Parlament de Catalunya m’hagi de fer en el
marc d’aquest procediment de licitació. A aquest efecte, comunico l’adreça electrònica i
el telèfon mòbil següents:
Adreça
electrònica
(podeu
indicar-ne
més d’una):
Telèfon mòbil:

11. Que la informació i els documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.
12. Que, com a signant d’aquesta declaració i en la representació amb què actuo, tinc
capacitat suficient per a comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de
documentació requerida per a contractar, inclosa l’oferta econòmica.
13. Que l’empresa que represento ofereix garanties suficients per a aplicar, en cas que
el contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i
organitzatives apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei
orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, i la normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
14. Que l’empresa que represento, en el cas d’ésser estrangera, se sotmet als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb la renúncia expressa al meu propi fur.
I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta declaració.
Localitat:
Data:
Signatura del licitador:
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ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA
Informació sobre l'expedient
Contractació:

Formació per a diputats sobre racisme institucional

Número d'expedient:

PARLC-2022-16

Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi o en
representació
de
l'empresa:

A l'efecte de participar en la licitació de la contractació indicada en l'encapçalament,
sota la meva responsabilitat,
MANIFESTO:
1. Que m'he assabentat del procediment que es tramita per a adjudicar la contractació
indicada en l'encapçalament i que vull prendre-hi part.
2. Que em comprometo a prestar el servei d'acord amb les condicions fixades en el
document de petició d’ofertes que declaro conèixer i que accepto de manera
incondicional, d'acord amb l'oferta que faig constar en aquesta proposta.
3. Que el preu d'execució del contracte, al qual em comprometo és el següent:
Import en euros
Total en euros
IVA (si escau)
(sense IVA)
(amb IVA)

OFERTA DEL LICITADOR
Formació sobre racisme institucional per a
diputats

€

€

4. Que em comprometo a mantenir l'oferta durant un període de tres mesos.
I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta proposta.
Localitat:
Data:
Signatura del licitador:
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€

ANNEX 3. DECLARACIÓ DELS PROFESSIONALS EL CURRÍCULUM DELS
QUALS S’ADJUNTA A L’OFERTA
Empresa licitadora

Nom del professional

NIF/CIF

Contractació

Núm.
d’expedient

DNI/NIE/Passaport

A fi que en quedi constància en el procediment de licitació esmentat en l’encapçalament
i, sota la meva responsabilitat,

DECLARO:
1. Que accepto que l’empresa licitadora adjunti el meu currículum a l’oferta que
presentarà per a participar en la licitació del contracte menor esmentat en
l’encapçalament.
2. Que entenc que el currículum serà avaluat pel Parlament de Catalunya.
3. Que em reservo el dret a lliurar el meu currículum i a signar aquesta declaració per
a una altra empresa.
4. Que soc coneixedor que el meu currículum no serà objecte de tractament de dades
per part del Parlament ni de cap transferència internacional de dades i que tampoc se
n’elaboraran perfils automatitzats.
5. Que entenc que el currículum, en cas que l’empresa no resulti adjudicatària del
contracte, es conservarà en el Parlament exclusivament durant el temps en què la
contractació pugui ésser objecte d’algun tipus de recurs i que eventualment podria ésser
lliurat a l’òrgan judicial que reclami l’expedient de contractació.
6. Que soc coneixedor que, en cas que l’empresa resulti adjudicatària, les dades
d’identificació del meu currículum seran conservades pel Parlament als mers efectes del
seguiment i control de l’execució del contracte i que tindré dret al següent:
― Obtenir una confirmació sobre si el Parlament tracta les dades personals o no.
― Sol·licitar la rectificació de les dades personals si són inexactes o llur supressió si ja
no són necessàries per als fins pels quals van ésser recollides.
― Sol·licitar, en determinades circumstàncies, la limitació del tractament de les dades
personals, cas en el qual es conservaran únicament per a l’exercici o la defensa de
reclamacions.
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― Oposar-me al tractament de les meves dades personals, en determinades
circumstàncies i per motius relacionats amb la meva situació particular.
7. Que el meu currículum és vàlid i veraç en la data de la signatura d’aquesta declaració.
I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta declaració.
Localitat:
Data:
Signatura:
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