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Ref. LIC 06/2020 

 

 

ANUNCI  DE  LICITACIÓ  PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SUPORT JURÍDIC 

EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 

 

 

1. Entitat adjudicadora 

Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

 

 

2. Objecte del contracte 

 

Un dels principals objectius de la Taula del Tercer Sector Social és el de vetllar per 

l’enfortiment de les entitats del tercer sector social, a través de la posada en marxa de 

serveis i recursos de suport en tot allò que les vincula i afecta.  

 

La crisi actual generada per la Covid-19, no només ha posat de manifest l’increment de 

les necessitats socials envers les persones ateses, sinó també ha fet trontollar l’estabilitat 

financera de moltes entitats socials. Així, l’Estat d’alarma, decretat des del 13 de març de 

2020 i renovat en diverses ocasions, ha paralitzat tots els tràmits i procediments 

administratius i, amb aquests, tots els vinculats amb les subvencions que financien gran 

part dels projectes i estructures de les entitats de la Taula.  

 

El 24 de març de 2020 es va publicar el DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de 

modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria 

de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 

transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures 

complementàries, que en el seu article 5 incorporava per primera vegada la possibilitat 

d’establir mesures flexibilitzadores en matèria de subvencions. Amb aquest, posteriorment 

s’han publicat resolucions individuals i particulars que permeten l’aixecament de la 

suspensió de les respectives subvencions, així com l'aplicació de mesures flexibilitzadores 

vinculables a l’execució i justificació de les activitats.  

 

És en aquest context que des de la Taula es preveu que durant l’any d’execució d’aquests 

projectes (període 2020-2021), les entitats es puguin trobar en situacions de buits legals 

o bé qüestions susceptibles d’interpretació jurídica, que les poden portar a situacions de 

greu inseguretat jurídica, especialment pel que fa a la justificació d’aquests projectes 

vinculats a subvencions que han patit mesures flexibilitzadores, i que en molts casos 

atorguen l’última paraula al compromís polític.  

 

Així, l'objectiu d’aquesta licitació és poder disposar d’un servei d’assessoria jurídica que 

romandrà actiu a partir de l’adjudicació d’aquest contracte fins a 30 de juny de 2021. 

Aquest servei tindrà les funcions d’atendre a les demandes que traslladin les federacions 

de la Taula en relació a les subvencions que les afecten, vinculades a qualsevol 
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administració pública de Catalunya: Administracions Locals, Diputacions, Generalitat 

(diferents Departaments), etc. Les federacions seran les encarregades d’agrupar les 

demandes de les seves entitats membres, i l’equip tècnic de la Taula en centralitzarà la 

recollida i esdevindrà l’interlocutor únic amb el proveïdor del servei.  

 

3. Presentació d’ofertes 

El termini de presentació d’ofertes i de la documentació finalitzarà el 23 de juny de  

2020. Caldrà enviar-les a: xcarne@tercersector.cat 

 

4. Preu 

A definir segons oferta.  

 

5. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

a) Tramitació: ordinària 

b) Procediment: obert 

c) Forma d’adjudicació: valoració dels criteris establerts 

 

6. Candidatures 

Podran optar a l’adjudicació del present contracte les persones físiques o jurídiques que 

tinguin capacitat per desenvolupar un projecte d’aquestes característiques. L’òrgan  de 

contractació és la Taula del Tercer  Sector, que té plena capacitat per  a contractar  amb  

tercers  i  es  regeix  per  la  normativa  bàsica  de  contractació  i  per  la  seva normativa 

interna per a la gestió i la contractació de proveïdors.  

7. Criteris d’adjudicació 

Per a la valoració de les ofertes es puntuaran els elements següents: 

Punts 

En relació al producte 
o servei 

Projecte tècnic 40 

Preu 20 

Experiència 20 

En relació a l’entitat, 
empresa o 
professional 

Responsabilitat social 10 

Responsabilitat mediambiental 
5 

Política de qualitat i transparència 
5 

Puntuació màxima  100 
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Les entitats del Tercer Sector tindran prioritat sobre les empreses mercantils i els 

professionals independents sempre que la seva puntuació sigui 15 punts o menys inferior 

a la de l’empresa o professional amb màxima puntuació. La resta d’entitats de l’economia 

social tindran prioritat sempre que la seva puntuació sigui 5 punts o menys inferior a la 

de l’empresa o professional independent. 

 

9. Documentació a presentar 

- Proposta de projecte a desenvolupar 

- Pressupost 

- Documentació acreditativa de l’experiència en l’àmbit de la licitació de 

l’entitat/empresa licitadora i del personal tècnic que desenvoluparà el projecte 

- Memòria de l’entitat/empresa, o currículum vitae en cas de persona física 

- Condicions del servei 

- NIF/DNI i dades de contacte 

 10. Fase de la licitació 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és de 15 dies naturals, 

a comptar a l’endemà de la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

 

11. Compromís de confidencialitat i propietat intel.lectual 

  

S’entén per “informació confidencial” els següents tipus d'informació (consti per escrit o 

no), sense que la present enumeració exclogui altres classes d'informacions també 

confidencials: tècniques, programes de formació, resultats d’enquestes, investigació i 

desenvolupament, idees, invencions, conceptes, anotacions, esquemes, dissenys, 

dibuixos, organigrames, memoràndums, processos, procediments, "know-how", fórmules, 

dades, programes i aplicacions informàtiques, millores, descobriments, materials de 

referència, materials i tècniques de màrqueting i comunicació, plans estratègics, plans 

d’acció, plans de recerca i desenvolupament, nous productes, qualsevol informació 

relacionada amb proveïdors o col·laboradors, informació financera, pressupostos, plantilles 

i mètodes de gestió i comptabilitat, així com els drets, títols i interessos que pogués 

al·legar sobre les invencions patentables o no, realitzades o obtingudes per la 

PERSONA/ENTITAT/EMPRESA durant la vigència del seu contracte, així com qualsevol 

classe d’informació posada a disposició de la PERSONA/ENTITAT/EMPRESA 
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S’entén per “propietat intel·lectual “ el conjunt de drets que corresponen als autors i a 

altres titulars (artistes, productors, organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i 

prestacions fruit de la seva creació. S’entén que els estudis, anàlisi, o altres formats 

encarregats per la Taula a la PERSONA/ENTITAT/EMPRESA són propietat de la Taula. 

La PERSONA/ENTITAT/EMPRESA reconeix la propietat de la TAULA respecte de totes les 

dades considerades "informació confidencial" i sobre l’objecte del seu contracte com a 

“propietat intel·lectual” d'aquest acord. 

La PERSONA/ENTITAT/EMPRESA es compromet a complir amb les instruccions 

determinades per la TAULA que afecten al desenvolupament de les seves funcions per 

garantir la confidencialitat i el secret professional de tota la "informació confidencial" per 

la qual cosa s'obliga explícitament a no divulgar-la, publicar- la, cedir-la, vendre-la, ni 

d'una altra manera, directament o indirecta, posar-la a disposició de tercers, ni total ni 

parcialment, i a complir aquesta obligació fins i tot amb els seus propis familiars o altres 

membres de l'organització que no estiguin autoritzats a accedir a aquesta informació, 

qualsevol que sigui el suport que la contingui. 

També es compromet a preservar la “propietat intel·lectual” de l’objecte del contracte i en 

cap cas fer difusió del producte sense fer esment de la Taula i la seva autoria. 

Pel que fa a la recollida de dades necessàries per dur a terme l’objecte del contracte s’entén 

que formen part d’aquesta propietat intel·lectual  i per tant no podran fer-se servir per fins 

aliens a l’objecte d’aquest contracte. 

 

  

Barcelona, 10 de juny de 2020 

 

 

 


