PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ Benchmarking
bibliomètric de la recerca de Catalunya a Web of Science amb la de 4 països
europeus en el període 2019-2021
1. OBJECTE I FINALITAT DEL CONTRACTE
L’objecte de la licitació és comparar el sistema d’R+D de Catalunya amb països de referència
europeus, des d’una perspectiva bibliomètrica, mitjançant l’ús d’indicadors de productivitat,
impacte, excel·lència, cooperació internacional i lideratge dels treballs científics publicats en el
període 2019-2021.
Els països objecte de comparació amb Catalunya, com a mínim, són els 4 següents: Àustria,
Bèlgica, Dinamarca i Finlàndia.
La producció científica objecte d’estudi serà, com a mínim, la disponible a Web of Science i es
pot complementar amb altres equivalents en volum i qualitat.
La comparativa ha de permetre un anàlisi per sectors institucionals (universitats, centres de
recerca, hospitals i empreses), àmbits i subàmbits de coneixement, així com gènere de
l’investigador principal.
2. CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ
Els lliurables mínim esperats de la prestació del servei son els següents:
 Evolució anual i total dels indicadors bibliomètrics de Catalunya i dels països europeus
 Indicadors bibliomètrics per sector institucional
 Indicadors bibliomètrics per àmbits i subàmbits de coneixement
 Indicadors sobre la col·laboració internacional de Catalunya i dels països europeus
 Indicadors de la col·laboració entre Catalunya i els països europeus

3. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ, TERMINI D’EXECUCIÓ I PAGAMENT
El pressupost màxim de licitació és de 14.999,99 euros, sense IVA, i 18.149,99 euros, amb IVA.
El sistema de determinació del preu és tant alçat pel conjunt de prestacions incloses dins d’aquest
document.
A partir de la data d’adjudicació l’empresa disposarà de 2 mesos per realitzar el servei i, en tot
cas, s’haurà de finalitzar abans del 15 de desembre de 2022.
Es farà un únic pagament al finalitzar la prestació.
4. EQUIP HUMÀ PREVIST
L’empresa licitadora establirà l’equip humà necessari per a la provisió del servei en els termes
establerts i, com a mínim, designarà una persona responsable i de referència per qualsevol
comunicació entre la Unitat Promotora i l’empresa.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Quan de la realització de les prestacions objecte del contracte se’n derivin drets d’autor,
l’adjudicatari cedeix gratuïtament i amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els
drets d’explotació de l’obra, sense límit de temps ni d’àmbit territorial ni d’idioma. La signatura del
corresponent contracte suposarà, entre d’altres, la formalització de l’esmentada cessió. En tot
cas, l’òrgan de contractació podrà sempre autoritzar l’ús del producte als ens, organismes i
entitats pertanyents al sector públic, d’acord amb l’article 308 LCSP.

6. CONFIDENCIALITAT I DADES PERSONALS
L’empresa contractista haurà de mantenir sigil respecte de les dades o antecedents que estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte dels quals tingui coneixement en raó de l’execució
d’aquest i que no siguin públics o notoris.
Especialment, l’empresa contractista assegurarà que la informació de caràcter confidencial no
sigui subministrada ni comunicada a una altra persona aliena a l’execució, ni tan sols per causa
de negligència que derivi en robatoris o pèrdues involuntàries. En cas, que es doni aquesta
circumstància ho haurà de comunicar el més aviat possible.
L’empresa contractista també haurà d’assegurar que les dades i informació confidencial no
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’execució de les prestacions encarregades.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’observar i adoptar totes les mesures de
seguretat que siguin necessàries per tal d’assegurar la confidencialitat, secret i integritat de la
informació a la qual tingui accés, així com adoptar en el futur totes les mesures de seguretat que
siguin exigides per les lleis i reglaments en aquesta matèria. Entre aquestes mesures de
seguretat, haurà de destruir o retornar, segons indiqui l’Administració, les dades
comunicades/generades una vegada finalitzada la prestació objecte del contracte, tret que
l’Administració n’autoritzi la conservació de forma expressa i per escrit. Aquestes operacions
s’hauran de realitzar en el període de deu dies hàbils des de la sol·licitud per part de
l’Administració, lliurant un certificat de retorn o destrucció de la informació.
En relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, l’empresa
contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, i la normativa de
desenvolupament, així com, si escau, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, fins i tot després de finalitzada la relació contractual.
Especialment, l’empresa contractista serà considerada a tots els efectes com a encarregada del
tractament de les dades personals a les quals tingui accés en virtut de la prestació del contracte.
Així mateix, quan escaigui, l’empresa haurà de declarar on estaran ubicats els servidors i des
d’on es prestaran els serveis associats al mateix quan hi hagi tractament de dades personals,
així com qualsevol variació d’aquesta informació al llarg de la vida del contracte.
L’empresa contractista no podrà fer publicitat del servei prestat sense autorització expressa de
l’Administració.

