MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE D’ASSEGURANCES PER A
L’AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVTAT DE L’EMPRESA

GENERALITAT DE CATALUNYA

DADES DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Administració actuant

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa,
ACCIÓ

Òrgan de contractació

Conselleria Delegada d’ACCIÓ

Unitat encarregada del seguiment i
execució del contracte (article 62 LCSP)

Unitat de Gestió Interna i recursos

Link perfil del contractant

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/accio

A.

Objecte

A.1. Descripció:
L’objecte del contracte és la contractació de les pòlisses d’assegurances per cobrir els següents
riscos:
•
•
•

Assistència en viatge
Danys materials
Responsabilitat patrimonial i civil

Justificació de la necessitat de contractar:
Assistència en viatges. Les persones que realitzen viatges per compte d’ACCIÓ, personal
contractat laboralment o externs, requereixen una assegurança en viatge que cobreixi les
possibles incidències produïdes a causa del desplaçament.
Assegurança de danys materials.
ACCIÓ ha de contractar obligatòriament una
assegurança de danys material que doni cobertura a Tot risc de pèrdues o danys materials
del patrimoni de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Assegurança de responsabilitat civil patrimonial. ACCIÓ ha de contractar obligatòriament
una assegurança que doni cobertura a les conseqüències econòmiques derivades de la
responsabilitat patrimonial i civil, causades en l’exercici de la seva activitat.

Justificació dels motius pels quals no es pot fer ús dels mitjans propis de l’Administració:
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La contractació d’assegurances és obligatòria. ACCIÓ no realitza aquesta activitat i, pe
tant, ha de ser contractada a empreses externes especialitzades.
A.2 Divisió de l’objecte en lots: Sí

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot núm.

Objecte del lot

1

Assistència en viatges

2

Danys materials

3

Responsabilitat patrimonial i civil

Número de lots als que es pot licitar: 3

Limitació del nombre de lots dels quals un licitador pot resultar adjudicatari: sense limitació

A.3. Codi CPV:
Codi CPV

Objecte del lot

66512000-2

Assistència en viatges

66515000-3

Danys materials

66516500-5

Responsabilitat patrimonial i civil

B.

Dades econòmiques

B1.

Determinació del preu:
Tant alçat.

Justificació del preu del contracte:
ACCIÓ té l’experiència de la licitació d’assegurances des de la seva creació el 1985 (quan era
el centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial), amb la qual cosa compta amb
informació històrica de l’evolució del preus de les diferents categories d’assegurança.

B2.

A banda, s’han fet consultes prèvies a la corredoria per determinar si els preus estaven d’acord
amb les actuals circumstàncies, donat que el mercat de les assegurances per a l’administració
pública s’ha complicat en els darrers anys i és més difícil aconseguir ofertes. De fet les dues
darreres licitacions d’ACCIÓ per als lots objecte d’aquesta memòria van quedar desertes.
Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: A efectes de la LSCP, el valor
estimat del contracte és la suma de l’import total del contracte IVA exclòs, de l’import de les
eventuals pròrrogues i/o de les modificacions contractuals.
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El Valor total estimat del contracte és de CENT CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS
EUROS (158.400,00€) i es distribueix per cada LOT de la següent forma:
Lot 1 Assistència en viatges
DISTRIBUCIÓ VEC PER ANUALITATS
ANY

VEC prestació

GENERALITAT DE CATALUNYA

2020

VEC pròrrogues

VEC modificacions

8.000,00

9.600,00
8.000,00

2021

8.000,00

2022
2023
TOTAL

8.000,00

TOTAL

9.600,00
Increment del 20%

9.600,00

8.000,00

9.600,00

24.000,00

38.400,00

Lot 2 Danys materials
DISTRIBUCIÓ VEC PER ANUALITATS
ANY
2020

VEC prestació

VEC pròrrogues

VEC modificacions

7.000,00

8.400,00
7.000,00

2021

TOTAL

8.400,00
Increment del 20%

2022

7.000,00

2023

7.000,00

8.400,00

21.000,00

33.600,00

TOTAL

7.000,00

8.400,00

Lot 3 Responsabilitat Patrimonial i civil
DISTRIBUCIÓ VEC PER ANUALITATS
ANY
2020

VEC prestació

2023
18.000,00

TOTAL
21.600,00

18.000,00

2022

B3.

VEC modificacions

18.000,00

2021

TOTAL

VEC pròrrogues

18.000,00

21.600,00
Increment del 20%

21.600,00

18.000,00

21.600,00

54.000,00

86.400,00

Pressupost base de licitació: Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que
poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
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El Pressupost base de la licitació és de TRENTA TRES MIL EUROS (33.000,00€) i es distribueix
per cada LOT de la següent forma:

Lot 1 Assistència en viatges
DISTRIBUCIÓ PBL PER ANUALITATS
ANY
2020

Partida

Import net

D/7025/2240001/121

TOTAL

GENERALITAT DE CATALUNYA

% IVA

8.000,00

IVA
0%

8.000,00

TOTAL

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

Lot 2 Danys materials
DISTRIBUCIÓ PBL PER ANUALITATS
ANY
2020

Partida

Import net

D/7025/2240001/121

% IVA

7.000,00

TOTAL

IVA
0%

7.000,00

TOTAL

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

Lot 3 Responsabilitat patrimonial i civil
DISTRIBUCIÓ PBL PER ANUALITATS
ANY
2020

Partida

Import net

D/7025/2240001/121

% IVA

18.000,00

TOTAL

IVA
0%

18.000,00

TOTAL

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

Detall de costos directes i costos indirectes:
Per la prospecció de mercat realitzada, els preus que faciliten les empreses comprenen ja tant
els costos directes com indirectes; motiu pel qual no es detallen.
B.4. Preus unitaris de licitació:
No

B.5. Forma de pagament:
A l’inici del període assegurat, contra recepció de factura.

C.

Existència de crèdit

C1.

Partida pressupostària: D/7025/2240001/121

C2.

Expedient d’abast plurianual: No.

Pàgina 4

Doc.original signat per:
Marta Esteves Castro
05/11/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*05IWROZHNWH1HPLM40QGPO8AUMI0ICQB*
05IWROZHNWH1HPLM40QGPO8AUMI0ICQB

Data creació còpia:
08/11/2019 14:53:57
Data caducitat còpia:
08/11/2022 00:00:00
Pàgina 4 de 18

C3.

Despesa anticipada:
SÍ: L’adjudicació del contracte se sotmet a la condició suspensiva d’existència de crèdit
suficient i adequat per atendre les obligacions derivades del contracte en l’exercici
corresponent

GENERALITAT DE CATALUNYA

D.

Termini de durada i execució del contracte de serveis i subministraments

D.1. Durada del contracte:
La durada del contracte és d’un any natural, prorrogable, de mutu acord, per períodes d’igual
durada, fins un màxim de 4 anys en total.

Justificació de la durada del contracte:
La contractació inicial de l’assegurança es realitza per un any com a període mínim necessari,
donant la possibilitat de pròrroga per períodes d’igual durada fins a un màxim de 4 anys en la
seva totalitat i de mutu acord, amb la finalitat de disposar de capacitat de decisió per ambdues
parts i poder valorar noves ofertes de mercat.

D.2. Pròrroga del contracte:
SÍ: 3 anys

Justificació de la pròrroga del contracte:
En el cas d’assegurances, si el servei és adequat, és recomanable mantenir les pòlisses un
mínim de 4 anys, per tal d’obtenir possibles bonificacions o poder tancar els sinistres que
s’hagin pogut produir.

E.

Variants
No.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

F.

F.1.

Forma de tramitació: ordinària.

F.2. Procediment d’adjudicació i justificació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada. D’acord amb el que estableix l’article 156 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, el contracte s’adjudicarà per
procediment obert, entenent que no existeix cap restricció d’accés a la licitació, i per tant,
l’elecció d’aquest procediment permet la màxima participació i publicitat.
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F.3.

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital

GENERALITAT DE CATALUNYA

SÍ.

G.

Solvència, classificació empresarial i habilitació empresarial o professional en els
contractes de serveis

G1.

Exempció de l’obligació d’acreditar la solvència per tractar-se d’un contracte de valor estimat
igual o inferior a 35.000 €:
NO: en cas negatiu, s’exigeix la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i
professional que s’indica a l’apartat G.2.

G.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional

1.

Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari. Es considera
suficient solvència tenir un volum anual de negoci igual o superior a 1,5 vegades el valor
estimat del contracte del lot al qual es liciti.
El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual
de negocis, mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l'import net de
la xifra de negocis de l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària) dels anys
corresponents.
Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d'inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de
justificació per l'aportació d'una declaració responsable en la que manifesti aquesta
situació i la documentació de què disposa per verificar per el seu volum anual de negocis
(exemple: declaració del volum de negocis de les declaracions de les rendes
corresponents...).
En el cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui
inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas que
aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.

2.

Solvència tècnica i professional:
Una relació signada, per cada lot al que es presenta l’entitat licitadora, dels principals
serveis o treballs anàlegs realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates i
destinatari, públic o privat, relacionats amb l’objecte del contracte.
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Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant:
•

Quan s’hagin prestat a una entitat del sector públic: mitjançant certificats de
bona execució expedits o visats per l’òrgan competent.

•

Quan s’hagin prestat a un subjecte privat: mitjançant un certificat de bona
execució expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

GENERALITAT DE CATALUNYA

S’acreditaran com a mínim dos d’aquests serveis o treballs realitzats, segons l’establert
al paràgraf anterior. Entre tots aquest certificats s’haurà d’acreditar un import mínim del
servei facturat equivalent al valor estimat del lot al que liciti.
Per empreses de nova creació (menys de 5 anys) la seva solvència s’acreditarà
mitjançant indicació del personal del qual es disposarà per a l’execució dels treballs.
En la justificació de la solvència s’indicarà la persona/persones adscrites al contracte i
s’acreditarà la seva capacitat i/o experiència mitjançant declaració responsable.

3.

Alternativament a la solvència anterior, es pot presentar la següent classificació:
No s’escau.

4.

Altres circumstàncies a tenir en consideració:
a)

Exigència de què a l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del
responsable de l’execució:
No.

b)

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental:
No.

c)

Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del
contracte:
No.

d)

Justificació de la solvència exigida, dels mitjans d’acreditació i la seva
proporcionalitat:
Es considera suficient l’acreditació de dos serveis per cadascun dels lots que es
licitin.

G.3.

Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat
o prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
Les empreses licitadores han d’estar inscrites en el registre electrònic de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones dl Ministerio de Economia y Empresa.
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Criteris d’adjudicació

H.

H.1. Criteris d’adjudicació:

1. Valoració econòmica (70 sobre 100 punts)
Lot 1: Assistència en viatges

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot 2: Danys materials
Lot 3: Responsabilitat patrimonial i civil
Les ofertes que es presentin amb un preu superior al pressupost de licitació quedaran
excloses.

Fórmula per al càlcul de punts: S’assigna la màxima puntuació a la millor oferta i a les
altres ofertes se’ls assignen els punts de manera inversament proporcional al seu import,
d’acord amb la següent fórmula:
Punts licitador=70 x millor oferta/oferta a valorar

2. Valoració tècnica (30 sobre 100 punts), desglossada de la manera següent:
Lot 1: Assistència en viatges
•

Increment dels límits. 10 punts
S’atorgarà 10 punts al licitador que atorgui el major increment percentual mitjà de tots els
límits d´Indemnització i zero a qui no faci cap increment. La resta d’ofertes es valoraran amb
la següent fórmula:
Puntuació obtinguda: 10 × % increment presentat / % increment més elevat

•

Millora de l’assistència. 20 punts
S’atorgarà 20 punts al licitador que atorgui el major increment percentual mitjà de les
següents cobertures i zero a qui no faci cap increment. La resta d’ofertes es valoraran amb
la següent fórmula:
Puntuació obtinguda: 20 × % increment presentat / % increment més elevat
Les cobertures subjectes a valoració són:
o
o
o
o

Assistència mèdica general a l’estranger
Pèrdua/robatori d’equipatge
Demora del transport
Responsabilitat civil privada
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Lot 2: Danys materials
•

Millora en la franquícia. 20 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

Es valorarà amb la màxima puntuació, l’oferta que proposi la supressió de la franquícia
general i zero punts a qui iguali la del plec (600€.). La resta de propostes es valoraran amb
la següent formula:
Puntuació obtinguda = 20 × (600 - Franquícia del licitador/600)
•

Increment dels límits. 10 punts
S’atorgarà 10 punts al licitador que atorgui el major increment percentual mitjà de tots els
límits d´Indemnització i zero a qui no faci cap increment. La resta d’ofertes es valoraran amb
la següent fórmula:
Puntuació obtinguda: 10 × % increment presentat / % increment més elevat

Lot 3: Responsabilitat patrimonial i civil
•

Millora en la franquícia general. 5 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació, l’oferta que proposi la supressió de la franquícia
general i zero punts a qui iguali la del plec (800€.). La resta de propostes es valoraran amb
la següent formula:
Puntuació obtinguda = 5 × (800 - Franquícia del licitador/600)

•

Millora de la franquícia patrimonial. 5 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació, l’oferta que proposi la supressió de la franquícia
patrimonial i zero punts a qui iguali la del plec (1.500€.). La resta de propostes es valoraran
amb la següent formula:
Puntuació obtinguda = 5 × (1.500 - Franquícia del licitador/600)

•

Increment del límit RC Explotació. 10 punts.
S’atorgaran 10 punts al licitador que faci un increment més elevat en el límit RC Explotació i
zero punts a qui iguali la del plec (1.500.000 € per víctima i sinistre). La resta es valoraran
amb la següent fórmula:
Puntuació obtinguda: 10 × Proposta de licitació / Proposta més elevada

•

Increment del sublímit per víctima en Patronal. 10 punts.
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S’atorgaran 10 punts al licitador que faci un increment més elevat en el sublimit per víctima
en Patronal i zero punts a qui iguali la del plec (900.000 € per víctima i sinistre). La resta es
valoraran amb la següent fórmula:
Puntuació obtinguda: 10 × Proposta de Licitació / Proposta més elevada

3. Puntuació total: 100 punts per lot.

GENERALITAT DE CATALUNYA

4. Justificació dels criteris de valoració escollits:
Els criteris de valoració s’han centrat especialment en el factor preu, donant un pes del 70%
de la valoració.
La resta de factors objectius fan referència a la millora de les condicions, tant quant a
franquícia com a augment dels límits o de la retroactivitat.
Són aquests els factors que optimitzen les condicions en la contractació d’una assegurança,
donat que els licitadors poden oferir millores sobre les condicions mínimes exigides en els
plecs de prescripcions tècniques..
5. Justificació de les fórmules escollides per a la valoració dels criteris:
Les fórmules escollides garanteixen la proporcionalitat de les valoracions, és a dir, valoren
amb major pes aquella part de la prestació que tingui una major importància en la prestació
contractual.

I.

I.1.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals

Criteris escollits:
1.

2.

3.

Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
a.

Que l’oferta econòmica (suma de les baixes sobre el pressupost base de licitació
i preus unitaris) sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

b.

Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 90% de la puntuació d’aquests criteris establerts en el
plec de clàusules administratives particulars.

Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
a.

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica (suma de de les
puntuacions de les ofertes econòmiques corresponents al servei) sigui superior en
més d’un 20% a la de l’altra oferta.

b.

Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següent:
a.

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica (suma de de les
puntuacions de les ofertes econòmiques corresponents al servei) sigui superior en
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més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
b.

Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de
les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions
de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana
aritmètica d’aquests valors absoluts.

I.2.

Justificació dels criteris escollits:
Aquesta metodologia deriva de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament quan hi
ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada
atenent tant al criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament.

J.

Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries

No

K.

Garantia provisional

K.1. Exigència de garantia provisional
No

L.

L.1.

Garantia definitiva

Exigència de garantia definitiva
SÍ, 5% de l’import d’adjudicació

L.3.

M.

M.1

Formes de prestació de la garantia: les establertes a l’article 108 de la LCSP.

Modificació del contracte prevista

Modificacions conveniades del contracte:
Sí.
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M.2. Causes previstes de modificació del contracte, condicions, abast i increment màxim de l’import
de la modificació:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte en un màxim del 20% per increment de
primes, que puguin ser conseqüència de diferents factors, com:
o

Increment substancial del nombre de persones a l’entitat.

o

Increment substancial del pressupost de l’entitat.

o

Presentació de sinistres.

O altres factors que incideixin de forma directa en els riscos associats a les diferent pòlisses.

M.3. % del PBL susceptible de modificació:
20%

M.4. Import màxim de les modificacions:
LOT 1.

6.400,00 EUROS

LOT 2.

5.600,00 EUROS

LOT 3

14.400,00 EUROS

N.

Obligacions contractuals essencials i condicions especials d’execució

N.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions essencials següents:
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les
seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase
del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en
els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
2.1. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
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GENERALITAT DE CATALUNYA

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic
imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
2.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per
la Unió Europea.
2.3. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte
2.4. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
− En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat
dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic,
la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
−

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.

−

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici
d’altres penalitats que es puguin establir.

−

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització
que siguin competents per raó de la matèria.

N.2. Condicions especials d’execució:
Consideracions de tipus mediambiental: Els adjudicataris de cadascun dels lots es
comprometen a realitzar totes les comunicacions de forma digital i a evitar l’ús del paper.

O.

Cessió del contracte
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No.

P.

Subcontractació

P.1. Es permet la subcontractació:

GENERALITAT DE CATALUNYA

No.

Q.

Revisió de preus

No.

R.

Termini de garantia

R.1. Termini de garantia:
Atesa la naturalesa del contracte, no s’estableix termini de garantia.

S.

Publicitat

S.1. Publicitat de la licitació:
Sí. Al perfil de contractant d’ACCIÓ
S.2. Publicitat de la formalització del contracte:
Sí. Al perfil de contractant d’ACCIÓ
S.3. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses
adjudicatàries:
No n’hi ha.

T.

Programa de treball

No.
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U.

Responsable del contracte

U.1. Responsable del contracte:
Lot I - Núria Oliva, Gerent de Recursos Humans i Comunicació Interna
Lot II - Fina Sancho Garcia, Gerent de Serveis Generals i Coordinació de Projectes Europeus.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot III - Fina Sancho Garcia, Gerent de Serveis Generals i Coordinació de Projectes Europeus.
Confidencialitat: dades confidencials a què tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a
banda de les personals i que són confidencials

V.

No.

W.

Protecció de dades de caràcter personal
SÍ. En cas de sinistre, l’adjudicatari podria tenir accés a dades personals dels treballadors
d’ACCIÓ, con podrien ser: malalties, retribucions.

X.

Pòlisses

No.

Y.

Membres de la mesa de contractació

La Mesa de contractació que assisteix a l’òrgan de contractació en l’adjudicació del contracte objecte
d’aquest plec estarà integrada pels següents membres:
•

President: Joan Serra, Controller del Àrea de Participades Públiques. President/a suplent,
en cas que no pugui assistir, una persona adscrita a l’Àrea d’Assessoria Jurídica i
Contractació.

•

Vocals:
-

Sra. Fina Sancho, Gerent de Serveis Generals i com a vocal suplent, en cas que no
pugui assistir la titular, la Sra. Laura Vázquez, responsable de Mobilitat.

-

Sra. Núria Oliva, Gerent de Recursos Humans i Comunicació Interna i com a vocal
suplent, en cas que no pugui assistir la titular, una altra persona adscrita a aquesta
Àrea.

-

Representant de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació d’ACCIÓ: El Sr. Roger
Torner Condeminas, Cap de Contractació i com a vocal suplent en cas que no pugui
assistir el titular, un altre persona adscrita a aquest àrea.
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-

•

GENERALITAT DE CATALUNYA

Z.

Representant de l’Àrea d’Administració d’ACCIÓ: El Sr. Miquel Parramon Blasco i
com a vocal suplent en cas que no pugui assistir el titular, un altre persona adscrita
a aquest àrea.

Secretària: Sra. Roser Olivares Giraldo, Gerent de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació
d’ACCIÓ i com a secretari/a suplent, en cas que no pugui assistir la titular, un representant
de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació d’ACCIÓ.

Persones de contacte

Dubtes tècnics

Lot 1: noliva@gencat.cat
Lots 2 i 3: fsancho@gencat.cat

Dubtes administratius:

licitacions.accio@gencat.cat

Dubtes plataforma licitació

Plataforma.contractacio@gencat.cat
Tf. 900 884 488

En virtut de l’exposat,

PROPOSO
Que s’iniciï la contractació administrativa, mitjançant procediments obert no subjecte a regulació
harmonitzada, del servei de contractació de les assegurances descrites per a l’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, en els termes anteriorment indicats.

Barcelona, a la data de signatura electrònica.

Marta Esteves Castro
Directora
Unitat de Gestió Interna i Recursos
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ANNEX I
DEFINICIÓ DE CONDICIONS PEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER PART D’UN
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Descripció de la finalitat del tractament de les dades

GENERALITAT DE CATALUNYA

Contractació del servei d’assegurances per a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa ACCIÓ:
Assistència en viatges, danys materials i responsabilitat patrimonial i civil.

Tipologia de tractament de les dades
La prestació dels serveis contractats implicarà la realització per part de l’empresa/es adjudicatària/es
dels següents tractaments:
Recollida
Estructuració
x Conservació o emmagatzematge
x Consulta
Difusió
Comparació i/o acarament
x Utilització
Altres operacions (especificar a continuació):
....................................................

Registre
Modificació o adaptació
Extracció
Comunicació
Limitació
Destrucció o supressió
Combinació o interconnexió

Categoria de dades personals
La categoria de dades personals que l’empresa/es adjudicatària/es tractarà/n seran les següents:
x

Dades identificatives
(nom i cognoms, NIF / DNI / Passaport / NIE, núm. Seguretat Social / Mutualitat, adreça postal
o electrònica, telèfon, signatura manuscrita o electrònica, imatge / veu, marques físiques,
targeta sanitària, IP, geolocalització, número de registre personal)

x

Dades de característiques personals
(estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat,
llengua materna, característiques físiques o antropomètriques)
Dades de circumstàncies socials
(allotjament / habitatge, propietats o possessions, aficions i estil de vida, pertinença a clubs o
associacions, llicències, permisos o autoritzacions)
Dades acadèmiques o professionals
(formació / titulacions, historial acadèmic, experiència professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals)

x

Dades de detalls d’ocupació
(professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador)
Dades d’informació comercial
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(activitats o negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions o mitjans de
comunicació, creacions literàries, artístiques, científiques o tècniques)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
(ingressos i rendes, inversions i béns patrimonials, crèdits, préstecs i avals, dades bancàries,
plans de pensions i jubilació, dades econòmiques de nòmina, dades de deduccions
impositives i impostos, assegurances, hipoteques, subsidis i beneficis, historial de crèdits,
targeta de crèdit)
Dades de transaccions de béns i serveis
(béns i serveis subministrats per l'afectat, béns i serveis rebuts per l'afectat, transaccions
financeres, compensacions i indemnitzacions)
Categories especials de dades
(dades que revelin l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, afiliació sindical, conviccions
religioses o filosòfiques, filiació sindical, dades de salut, dades genètiques, dades relatives a
la vida sexual u orientació sexual)
Dades biomètriques
(dades personals obtingudes a partir d’un tractament tècnic específic relatives a
característiques físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona física que permetin o
confirmin la identificació única d’aquesta, tals com imatges facials o empremta dactilar)

Dades relatives a infraccions penals.

Categories d’interessats
Les categories d'interessats les dades dels quals seran tractades per l’empresa/es adjudicatària/es
seran les següents:
x
x

Clients
Proveïdors
Persones de contacte
x Empleats
Candidats a processos de selecció de personal
x Càrrecs públics
Beneficiaris
x Estudiants
x Representants legals
Altres col·lectius (especificar)
....................................................
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