Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

EXP. OBE 21/178
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN
COMPLIANCE AMD DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU

EXPEDIENT.- OBE 21/178

1.

NECESSITATS A SATISFER

Segons els seus propis Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(en endavant, la FGS) vetlla per l’increment dels nivells de salut dels ciutadans a través de la prestació de
serveis mèdics-sanitaris, principalment a l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Per a dur a terme aquesta missió, la FGS necessita comptar amb l’assistència i l’assessorament jurídic
extern en l’àmbit del dret penal que, amb caràcter general i/o específic pugui precisar en relació a la
prevenció de riscos penals, en virtut de la seva transversalitat en tots els àmbits d’actuació de la FGS.
Per tant, resulta necessari disposar d’una resposta àgil i ràpida a qualsevol consulta que provingui de
l’entitat en aquesta matèria del dret.

La finalitat d’aquesta contractació es procurar l’assessorament extern per assegurar la subjecció de
l’activitat de la FGS a la legislació vigent sota un criteri independent. Queda exclosa d’aquesta licitació la
defensa judicial activa entesa com la intervenció lletrada davant els òrgans jurisdiccionals.

2.

JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

El motiu d’externalitzar aquest servei és degut a què a data de la redacció de la present licitació la FGS
no disposa dels mitjans propis per realitzar aquest servei. En particular, no disposa del personal
necessari per dur a terme l’esmentat assessorament, per això es requereix la contractació
d’especialistes que executin aquestes tasques, donada la magnitud d’aspectes normatius a tenir en
compte en les actuacions de la FGS.
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3.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Definida la necessitat, l’objecte del contracte ha de permetre’n la seva satisfacció, és per això que, en el
present cas, l’objecte és la contractació del servei d’assessorament en compliance per a satisfer les
finalitats institucionals de la FGS.

Codi CPV: 79111000-5 Servicios de asesoría jurídica

4.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els criteris de valoració s’han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat tècnica
que busca obtenir la millor relació qualitat – preu essent tots ells avaluables mitjançant fórmules:
Criteri

Punts

Periodicitat de la newsletter comentada de novetats legislatives, jurisprudencials i
doctrinals en l’àmbit del dret penal, particularment allò que afecti la responsabilitat
penal de la persona jurídica.
Fins a 5
Setmanal 5 punts
Quinzenal 2 punts
Mensual 1 punt
Bimensual o més 0 punts
Possessió per part del personal adscrit de màster en dret penal o compliance
Tant l’advocat/da de referència com el/la de suport hauran de disposar del màster per
obtenir la puntuació.
Serà necessari aportar els títols acreditatius
Experiència de l’advocat/da de referència impartint formació: conferències, ponències
o cursos

Fins a 10

Fins a 10
Es puntuarà haver impartit més de 4 activitats formatives.
Serà necessari aportar els certificats o documents acreditatius de com a mínim 4
activitats formatives realitzades
Increment d’hores dedicades a consultes per sobre de les mínimes requerides al PPT.
Fórmula proporcional directa: major puntuació a l’oferta amb més número d’hores i la resta
en proporció: 20*(oferta avaluada / millor oferta).

Fins a 20

Increment d’hores dedicades a reunions per sobre de les mínimes requerides al PPT.
Fórmula proporcional directa: major puntuació a l’oferta amb més número d’hores i la resta
en proporció: 20*(oferta avaluada / millor oferta)

Fins a 20
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Temps de resolució de consultes (dies naturals)
1 dia 20 punts
2 dies 10 punts
3 dies 5 punts
4 dies o més 1 punt

Fins a 20

Preu

Fins a 15

VP = 1

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:

Per tal de presumir que una oferta presenta caràcter anormal o desproporcionat es seguiran les
següents directrius, segons el que disposa l’article 149.2.b) de la LCSP:

- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat alta” (entre el 76% i el 100% de la puntuació
qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 25% de la
mitjana del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat mitjana” (entre el 66% i el 75% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 30%
de la mitjana del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de “Qualitat baixa” (entre el 50 i fins el 65% de la
puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 35%
de la mitjana del total de les ofertes.

Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant,
s’exclouran del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents:
•

Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s.

•

Quan l’objecte de l’avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el Plec de
prescripcions tècniques (PPT).
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Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP respecte dels
criteris d’adjudicació que permeten contractar un servei de qualitat. Es tracta, en efecte, de criteris
vinculats a l’objecte del contracte que permeten mantenir condicions de competència efectiva. Aquests
criteris es basen en una relació qualitat-preu.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa
finalitat que consisteix en permetre visualitzar, i per tant valorar, quin servei es proposa i com es
prestarà, adaptant-se concretament a les condicions específiques de funcionament de la FGS. D’una
banda, els criteris qualitatius establerts pretenen identificar l’oferta que millor respongui a les
necessitats ja descrites de la FGS i, d’altra banda, els criteris econòmics tenen com a finalitat identificar
aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.

Respecte de l’admissió de MILLORES i/o VARIANTS

-

Admissió de Millores:

S’admeten.
No s’admeten.

-

Admissió de Variants:

S’admeten.
No s’admeten.

5.

EXISTENCIA DE LOTS:

Sí
No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:

Es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al Considerant 78
de la Directiva 2014/24/UE i a l’article 99 de la LCSP, en quant s’afirma que l’òrgan de contractació pot
decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi “hacer la ejecución del contrato excesivamente
difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Sant Antoni M. Claret, 167 – 08025 Barcelona – Tel.932919000
– Correu electrònic: contractacions@santpau.cat

EXP. OBE 21/178

contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución
adecuada del contrato”.

La FGS ja contracta mitjançant diferents procediments oberts les diferents components de
l’assessorament jurídic extern, fomentant la concurrència i lliure competència i, en aquest cas, les
funcions de Compliance no admeten més divisió ja que es tracta d’un àmbit molt concret que
qualitativament no es pot fraccionar.

6.

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució del contracte serà d’ un (1) any, amb la possibilitat d’una (1) pròrroga per un (1) any.
més.

La data d’inici del contracte serà:
[data concreta]
El dia següent al de la seva formalització.
La que s’estableixi en el contracte.

7.

SUBCONTRACTACIÓ

Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin
considerades “tasques crítiques” i que hauran de ser executades directament pel contractista principal. Es
consideren tasques crítiques aquelles corresponents al perfil d’advocat/da de referència sènior, per tant,
podran subcontractar-se les relatives a l’advocat/da de suport d’atenció i col·laboració
No s’admet la subcontractació.

8.

SUBROGACIÓ

Sí. El contractista té l’obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per
subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el cas que es resolgui
el contracte i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas aquesta obligació
correspongui a aquest últim. En aquest cas, l’Administració/entitat contractant/ nom de l’entitat que
contracta, un cop acreditada la manca de pagament dels salaris esmentats, procedirà a la retenció de les
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quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no devolució
de la garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament d'aquests.”
No.

9.

CESSIÓ

Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP.
No.

10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

No es preveuen modificacions.
Modificacions previstes.

11. ALTRES COSTOS

Primes o pagaments als candidats o licitadors
Revisió de preus
Altres

12. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT

D’acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació resta de la següent manera:

Pressupost de licitació: 19.662,50 € (IVA inclòs).
Valor estimat del contracte: 32.500,00 € (IVA exclòs), d’acord amb el següent:

Import (IVA Exclòs)

Import (IVA Inclòs)

Pressupost base de licitació

16.250,00

19.662,50

Pròrroga

16.250,00

19.662,50

VE del contracte (PBL +pròrroga)

32.500,00

39.325,00

El pressupost base de licitació s’ha de desglossar de la següent manera:
-cost directe:
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costos de personal – 80%

Pel que fa als costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu
Oficines i Despatxos de Catalunya per a l’any 2019-2021, publicat al DOGC de 14 de febrer de
2020. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.

-cost indirecte:
a) benefici industrial – 10%.
b) despeses generals – 10%.

13. PREU DEL CONTRACTE

Preus unitaris.
Preu a tant alçat.

14. GARANTIES

S’estableix garantia PROVISIONAL:

Sí
No

S’estableix garantia DEFINITIVA:

Sí
No

15. TERMINI DE LA GARANTIA

Sí
No
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16. FACTURACIÓ

El sistema de facturació serà mensual, a mes vençut. La quota serà fixa segons l’import anual adjudicat
dividit en dotze pagaments.

17. PENALITATS PER INCOMPLIMENT

En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte de la present licitació, la FGS podrà
imposar al contractista una penalització de, fins al 10% del preu d’adjudicació, i la reiteració de
l’incompliment podrà produir la resolució del Contracte.

El descompte es podrà fer mitjançant abonament en la següent factura, transferència de l’import de la
penalització i/o subministrament de material per l’import de la penalització. En el cas que, l'aplicació de les
penalitats no sigui suficient per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar, en cas d'haverse previst i en la part que no quedi coberta, a la garantia definitiva constituïda d'acord amb el Plec.

El responsable del Contracte determinarà el % de penalització a aplicar en funció del grau de perjudici,
perillositat i/o reiteració. En cas de que l’incompliment es consideri que ha produït un perjudici molt greu a
la FGS, es podrà instar la resolució del contracte. Quan es produeixi la resolució en aplicació d’allò previst en
el present apartat, l’adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap quantia en concepte d’indemnització.

En tot cas, l’adjudicatari haurà de satisfer el sobrecost que hagi abonat la FGS per tal de proveir-se del
servei i/o subministrament mentre subsisteixi la causa que habilita l’aplicació de penalitats. S’entén per
sobrecost el diferencial entre el preu adjudicat i l’abonat per la FGS.

En la tramitació de l’expedient, el responsable del contracte emetrà un informe amb la motivació
corresponent, que inclourà la gradació de la sanció a aplicar en atenció al grau de perjudici, perillositat
i/o reiteració en cada cas.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o en la persona que delegui, que serà
adoptat a proposta del responsable del contracte.
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L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que s’han
d’abonar al contractista. En el cas que, la deducció en les factures no sigui suficient per cobrir la totalitat
del referit import, aquest es podrà imputar a la garantia definitiva constituïda d’acord amb la clàusula 16
del Plec, en la part que no quedi coberta.

18. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La FGS com a responsable del tractament i en compliment del Reglament (UE) núm. 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 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 (Reglament general de protecció de dades), informa que les dades indicades per
l’empresa licitadora seran tractades amb la finalitat de gestionar la present licitació, sent la base jurídica
d’aquest tractament l’article 6.1. i c del mateix Reglament General de Protecció de Dades, ja que es
considera que és necessari per al compliment d’una obligació legal. Únicament seran tractades per
aquelles àrees o departaments segons les seves funcions i competències. Les dades no seran cedides a
cap tercer, excepte que existeixi una obligació legal. No es preveuen transferències internacionals de
dades. Les dades seran conservades durant el període de temps que sigui necessari per complir amb la
finalitat, així com el període que estableixi la normativa aplicable de conservació de la documentació.
Així mateix els interessats poden exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com
sol·licitar l’oposició i la limitació del tractament de les seves dades. En cas que l’interessat tingui algun
dubte o vulgui més informació pot posar-se en contacte amb la delegada de protecció de dades de la
FGS a la direcció dpd@santpau.cat. També té el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat de
control competent.

Finalment, amb la formalització del contracte, l'adjudicatari també accepta donar compliment al
compromís de confidencialitat o bé contracte d'encarregat de tractament segons escaigui, que la FGS li
faciliti.

L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa contractista:

Sí, la finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament l’execució del
contracte i perquè l’objecte d’aquest així ho requereix.
No.
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19. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en matèria de
protecció de dades i més concretament al Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 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 (Reglament
general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.

Si per a l’execució del present contracte el licitador o contractista pot tenir accés a dades de caràcter
personal, es comprometrà a signar, quan així li ho requereixi la FGS, els compromisos de protecció de dades
que corresponguin.

Barcelona, 18 de febrer de 2021

Felip Carbajo
Compliance Officer
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l’expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les
persones competents.
NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.
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