GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D’una part, el senyor Albert Castellanos i Maduell, Secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest
acte per delegació del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873, de 13 de maig de 2019.
D’altra part, la senyora Solange Ilse Chavel amb NIE Y1614316Y, en nom i representació de
l’empresa SIRIS ACADEMIC SL amb NIF B65489478, domiciliada a l’Av. Francesc Cambó
17 de Barcelona, segons escriptura d’apoderament atorgada davant la notari senyora Ana
María Fernández González, el dia 21 de novembre de 2019, amb el seu número de protocol
1113.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació per a la prestació del servei de suport tècnic a la
Direcció General de Promoció Econòmica Competència i Regulació per analitzar la recerca i
innovació finançada per fons europeus en l’àmbit de la salut a Catalunya, va ésser aprovat
per resolució de 25 de febrer de 2021.
Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de
l’aplicació pressupostària EC0128 D/227008900/6610 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya.
La fiscalització prèvia ha estat realitzada el 24 de febrer de 2021 per un valor estimat de
64.750,00 €, IVA exclòsTercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 10 de febrer i 14 d’abril de 2021, respectivament.

CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte.
L’empresa SIRIS ACADEMIC, SL es compromet a la prestació del servei de suport tècnic a
la Direcció General de Promoció Econòmica Competència i Regulació per analitzar la
recerca i innovació finançada per fons europeus en l’àmbit de la salut a Catalunya.
Aquest objecte es concreta en les tasques següents:
Tasc
a
1
1.1

Descripció
Definició dels objectius, l'estructura i la metodologia de l’informe
Definir amb la DGPECR (i amb el grup de treball de seguiment del projecte) els
objectius i l’estructura de l’informe
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1.2

Avaluar les fonts de dades disponibles

1.3
1.4
1.5

Identificar les regions europees d’interès per fer l’anàlisi comparativa
Dissenyar i facilitar el procés participatiu amb actors de l’àmbit de la salut
Elaborar la proposta metodològica, que serà validada per la DGPECR

2

Obtenció i tractament de les dades de projectes d’R+D+I finançats amb fons
europeus en l’àmbit de la salut
Obtenir, netejar i integrar les dades dels projectes
Desambiguar i geolocalitzar les entitats

2.1
2.2
3
3.1

Anàlisi del finançament europeu de l’R+D+I en l’àmbit de salut i
posicionament de Catalunya a Europa
Anàlisi del volum de finançament i de l’especialització de la recerca en salut a
Catalunya en comparació amb la UE i amb les regions seleccionades per fer la
comparativa. Aquesta anàlisi s’ha de fer, a partir de l’aplicació de tècniques
d’anàlisi quantitativa semàntica (processament de llenguatge natural):
- per tipus de recerca (bàsica versus clínica),
- per tipus de malaltia,
- pels principals reptes socials actuals, amb anàlisis específiques en els àmbits
de l’envelliment, la innovació en digitalització o e-health, i les malalties de la
dona (des del punt de vista d’igualtat de gènere)
- pels principals reptes del sistema sanitari de Catalunya

3.2

Anàlisi de les xarxes de col·laboració en projectes finançats amb fons europeus de
les entitats catalanes a Catalunya i a Europa

4
4.1
4.2

Elaboració de l’informe
Generar gràfiques i infografies a partir de les dades
Presentar i discutir els resultats preliminars al grup de seguiment del projecte
coordinat per la DGPECR i integrar en l’anàlisi els punts acordats en les
discussions
Redactar i fer l’edició gràfica de l’informe d’acord amb els criteris fixats per la
DGPECR. L’informe, que haurà de ser validat per la DGPECR, es publicarà a la
col·lecció de monitoratge de la RIS3CAT

4.3

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes
públics (CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació
corresponent a l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat Codi CPV: 98390000-3 –
Altres serveis.
L’execució del contracte s’efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i, si s’escau, al quadre de
característiques que regeixen per a aquesta contractació amb la totalitat de millores
aportades per l’empresa en la seva oferta.
SEGONA.- Preu del contracte.
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El preu màxim del contracte és 60.000,00 € (SEIXANTA MIL EUROS), IVA exclòs que, un
cop aplicat el percentatge d’IVA corresponent, resulta un import de 72.600,00€.

GENERALITAT DE CATALUNYA

TERCERA.- Termini d’ execució i lloc d’execució i recepció dels treballs.
El termini d’execució del contracte serà des de la seva formalització fins el 31 de desembre
de 2021.
El lloc de recepció dels treballs serà a la Direcció General de Promoció Econòmica,
Competència i Regulació, ubicada actualment al carrer del Foc, 57, de Barcelona.
QUARTA.- Pròrroga i modificacions
No es preveu la possibilitat de pròrroga en aquest expedient.
El contracte no preveu cap supòsit o causa de modificació de les seves condicions
d’execució inicials, d’acord amb allò establert als articles 205 i 206 de la LCSP.
CINQUENA.- Control en l’execució.
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableix en les seves clàusules i els plecs
que el regeixen i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al
contractista l’òrgan de contractació.
L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització
del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte del contracte es duran a terme
per part de la cap de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Direcció General de Promoció
Econòmica, Competència i Regulació
En aquest expedient es designa com a responsable del contracte al/a la cap de l’Àrea de
Promoció Econòmica de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i
Regulació, el/la qual portarà a terme les funcions següents:






Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte. Concretament
consignarà en aquest informe el nivell de compliment efectiu de les clàusules
lingüístiques.

Quan el contractista, o les persones que en depenen, incorri en actes o omissions que
comprometin o alterin la bona marxa del contracte l’òrgan de contractació pot exigir l’adopció
de mesures concretes per aconseguir o restablir l’ordre en l’execució del que s’ha pactat.
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SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
L’empresa adjudicatària ha d’emprar normalment el català en les relacions amb
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, a tal efecte, ha de lliurar en català tots els
comunicats i les factures resultants de la prestació de l’objecte del contracte.
En relació a l’elaboració i lliurament de documentació relacionada amb l’objecte del
contracte a la DGPECR, a fi i efectes d’assegurar un correcte ús de la normativa lingüística
del català i la qualitat dels documents lliurats, l’empresa adjudicatària restarà obligada a:
Seguir la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans
Seguir i aplicar els criteris lingüístics difosos per la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística a la col·lecció
“Criteris lingüístics”.
La
col·lecció
"Criteris
Lingüístics"
està
disponible
a:
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/criteris_ling_c
ol/
Coneixement de la terminologia específica i els usos lingüístics de la matèria a
tractar.
Estar al corrent i seguir les normes relatives al Programa d’identificació visual (PIV)
de la Generalitat de Catalunya que es produeixin durant la vigència del contracte.
Les normes relatives al Programa d'identificació visual (PIV) es poden consultar a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/.
SETENA.- Realització dels treballs i recepció de l’execució del contracte.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi efectuat el
subministrament i executat el treball d’acord amb les condicions establertes i a plena
satisfacció de l’Administració. En el termini màxim d’un mes des de la realització de l’objecte
del contracte es portarà a terme l’acte formal i positiu de conformitat o recepció. La recepció
serà expedida per la cap de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Direcció General de
Promoció Econòmica, Competència i Regulació
VUITENA.- Garantia definitiva.
Per respondre del compliment d’aquest contracte l’empresa ha sol·licitat que es practiqui la
retenció del preu en la primera factura, per un import total de 3.000,00€.
NOVENA.- Termini de garantia.
No s’estableix termini de garantia en aquest expedient.
DESENA.- Revisió de preus i cessió del contracte.
No procedeix la revisió de preus en aquest expedient.
En aplicació de l’establert a l’article 214 de la LCSP els drets i obligacions dimanants del
contracte no podran ser cedits pel contractista a un tercer atès que les qualitats tècniques
del cedent han estat la raó determinant de l’adjudicació
ONZENA.-. Obligacions contractuals
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Les establertes en el plec de clàusules administratives. Concretament ha de garantir
l’absoluta confidencialitat de la documentació rebuda per part de l’Administració prenent la
responsabilitat de no divulgar, ni fer altre ús que el relacionat amb l’objecte del contracte.
Aquesta confidencialitat s’aplicarà en tots els àmbits, inclús en l’àmbit d’altres
administracions.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels serveis realitzats així com també
de les conseqüències que es derivin per a l’Administració o per a tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
TRETZENA.- Subcontractació.
Tot i que per a aquest contracte està prevista la subcontractació l’empresa ha manifestat
que no té la intenció de subcontractar.
CATORZENA.- Forma de pagament.
El pagament a l’empresa contractista s’efectua contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.
És d’aplicació l’Ordre ECO/306/2015, de 23 setembre, per la qual es regula el procediment
de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
Per a aquest contracte es preveuen tres factures, dues parcials i una al finalitzar el
contracte, en tots els casos, previ lliurament i aprovació per part de la Direcció General de
Promoció Econòmica, Competència i Regulació d’una memòria justificativa de les hores i les
tasques realitzades.
Per tal que l’Administració pugui fer efectius els pagaments, l’adjudicatari ha d'emetre'n les
factures, en les quals ha de quedar reflectit separadament l’IVA i cal especificar-hi la
descripció de l’objecte del contracte realitzat i el període corresponent.
Les factures han de ser conformades per la cap de l’Àrea de Promoció Econòmica i han
d'anar acompanyades d’un certificat de recepció, parcial o final, de conformitat de l’objecte
del contracte.
Tant en les recepcions parcials com en la final, cal indicar-hi expressament que s’han
complert les obligacions específiques relacionades amb el català.
Només en cas de fer-se efectiva la pròrroga prevista, es preveu un únic pagament en
finalitzar l’execució de la pròrroga esmentada, previ lliurament i aprovació per part de la
DGPECR d’una memòria justificativa de les hores i les activitats realitzades.
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Les factures han d’incorporar les dades bàsiques obligatòries establertes al RD1691/2012,
s’han de signar amb una signatura avançada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació, atès que els registres
comptables de la Generalitat de Catalunya rebutgen automàticament les factures en què no
hi ha constància d'aquesta dada.
QUINZENA.- Despeses a càrrec del contractista.
Són a càrrec del contractista les despeses derivades de la formalització del contracte i dels
anuncis de licitació; les que es requereixin per obtenir autoritzacions, llicències, documents,
o qualsevol informació d'organismes oficials o particulars; els impostos, taxes,
compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables segons les
disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin així com també
qualsevol altra despesa necessària per a la realització del contracte.
SETZENA.- Legislació aplicable.
L’empresa SIRIS ACADEMIC SL presta la seva conformitat al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta
contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos núm. 1 i
2 a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa esmentada se
sotmet a:
a) Llei 9/2017, de 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, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons
de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
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DISSETENA.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la
resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació,
l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

GENERALITAT DE CATALUNYA

I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte en la data que consta a la
darrera signatura electrònica
Per delegació,

SIRIS ACADEMIC, SL

Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)
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