Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil
INFORME COMPLEMENTARI AL INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ
DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC PER A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI
D’ACOMPANYAMENT A LA VÍCTIMA DEL DELICTE EN SEU JUDICIAL (SAVD).

Per tal que l’expedient de referència pugui seguir amb la seva tramitació, s’emet aquest
tercer informe complementari d’acord amb les consideracions fetes pel Servei de
Contractació.
Es redacta de nou el punt 9 (Criteris de solvència del contracte) de l’Informe justificatiu
signat en data 4 de març de 2020, quedant de la manera següent:
Documentació a presentar pels proposats adjudicataris:
Els proposats adjudicataris han de presentar, a requeriment de l’òrgan de contractació,
la documentació relacionada en la clàusula 17.2 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i, a més, la següent:
Requisits específics de solvència i documentació acreditativa del seu compliment:
A) Solvència econòmica i financera:
En virtut dels articles 86 i 87 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar mitjançant la
següent documentació:
Les empreses licitadores persones jurídiques que vulguin licitar per a un, varis o tots els
lots, hauran de demostrar la seva solvència econòmica acreditant una xifra de patrimoni
net no inferior a la meitat del seu capital social i que no presenten fons propis negatius.
Amb aquesta finalitat, aportaran els comptes anuals del darrer exercici econòmic per a
la qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, degudament
presentats en el corresponent registre mercantil, comercial o en el registre oficial
preceptiu que resulti d’aplicació.
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Si per raó justificada l’empresari no es troba en condicions de presentar la documentació
sol·licitada, s’autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de
qualsevol altre document que es consideri apropiat per l’òrgan de contractació.
B) Solvència tècnica o professional:
En virtut dels articles 74, 86 i 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar mitjançant una
relació dels principals serveis executats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte durant els darrers tres anys, per un import acumulat
en l’any de major execució igual o superior al 20% de l’anualitat mitjana del VEC del lot
al qual liciti (IVA exclòs).
Lot

Solv. Eco. 20% valor anual
mig del VEC contracte

1

438.358,9 €

2

265.145.2 €

En aquest sentit, la fórmula d’acreditació escollida afavoreix la concurrència de les
petites i mitjanes empreses a la licitació del contracte. Com s’ha vist en l’estudi de
mercat. La immensa majoria d’empreses d’aquest sector són de reduïda estructura i
amb nivells de facturació baixos. D’aquesta manera podem afavorir la pluralitat d’entitats
a la concurrència de la licitació, sense que es vegi afectada la qualitat de la prestació
del servei.
Aquesta relació ha d’indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels serveis
executats.
L’anualitat mitjana del contracte és el resultat de dividir el valor estimat contractual de
cada lot pel nombre de mesos d’execució del contracte, 28 mesos, i multiplicat el
quocient per 12.
Aquests serveis s’acreditaran com segueix:
Aquesta relació ha d’indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels serveis
executats.
Els serveis s’acreditaran com segueix:
Mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic.
Si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar els serveis amb un
certificat expedit pel subjecte privat destinatari o bé mitjançant una declaració de
l’empresari que ha d’anar acompanyada dels documents de què disposi que acreditin la
realització de la prestació.
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Classificació empresarial opcional: no procedeix
Altra documentació a presentar pels proposats adjudicataris:
- Declaració responsable en la que manifesti que les persones que executaran el
contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb
menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i indemnitat sexual, i que disposa de les certificacions legalment establertes que
així ho acrediten. Aquesta declaració s’haurà de presentar novament per l’empresa
adjudicatària cada vegada que es produeixin noves altes de persones que es trobin en
la referida situació
- Documentació acreditativa del compliment dels mitjans que s’adscriuran a l’execució
del contracte d’acord amb el contingut indicat en la declaració responsable de l’annex
corresponent al MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPROMÍS DE
DEDICACIÓ O ADSCRIPCIÓ DE MITJANS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE inclosa
en l’annex 11-A del PCAP.
- Certificat de cobertura emès per l’entitat asseguradora d’assegurances de
responsabilitat civil professional complerta que garanteixi els danys derivats de l’activitat
que constitueix l’objecte de la prestació del contracte.
- Una declaració en la què posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on
es prestaran els serveis associats als mateixos. (Atès que en l’execució del contracte
es requereix el tractament de dades personals per compte del responsable del
tractament.)
- En el cas que l’entitat proposada com a adjudicatària compleixi els requisits previstos
a l’article 20.3 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA, per a que la prestació
estigui exempta d’IVA, d’acord amb l’article 20.1.8è.j), haurà de presentar fotocòpia del
certificat corresponent de l’AEAT que l’acrediti com a entitat sense fins lucratius.
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