INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ (IIC)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Convergència Democràtica de Catalunya (en endavant Convergència),
Convergència), de conformitat amb allò que disposa l’article 40 dels seus
Estatuts ha elaborat unes instruccions internes de contractació (en
endavant IIC).
Aquestes IIC han estat elaborades de conformitat amb l’article primer,
apartat disset de la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de
l’activitat econòmica - financera dels partits polítics, per la qual es
modifiquen la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament de
partits polítics, la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics i
la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1. Objecte de les instruccions internes de contractació
(IIC)
Les presents IIC tenen per objecte la regulació dels procediments de
contractació que Convergència ha d’aplicar als contractes destinats a
obres i serveis i a adquirir bens en nom de Convergència.
Els procediments de contractació del Convergència s’inspiren en els
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat,
igualtat i no discriminació, sens perjudici del respecte a l’autonomia de la
voluntat i de la confidencialitat quan sigui procedent.
L’adjudicació dels contractes que es formulen a l’empara d’aquestes IIC
recau en l’oferta més avantatjosa. Per a determinar l’oferta més
avantatjosa s’utilitzarà el preu i, si s’escau, altres criteris directament
vinculats a l’objecte del contracte com qualitat, termini d’execució o de
lliurament, cost d’utilització, característiques mediambientals, rendibilitat,
valor tècnic, característiques estètiques i funcionals, disponibilitat i cost
dels recanvis, manteniment, assistència tècnica, servei postvenda o altres
de semblants.
Convergència no contracta amb empreses que vulneren els drets
fonamentals i prioritza la contractació amb empreses que assumeixen
valors de responsabilitat social corporativa en els àmbits social,
ambiental, de bon govern i transparència.
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Article 2. Règim jurídic dels contractes i jurisdicció competent
1. Els contractes regulats per les presents IIC són contractes privats i per
tant es regeixen per les normes de dret privat, atès que un patit polític no
reuneix la condició d’Administració Pública.
Els contractes privats que celebri Convergència es regiran, per tant, per
les presents IIC en el que es refereix a la preparació i adjudicació dels
contractes, aplicant-se amb caràcter supletori les restants normes de dret
privat. Quant als efectes i extinció dels contractes regulats a les presents
IIC, aquests contractes es regiran exclusivament pel dret privat.
2. Els terminis assenyalats en dies en les presents IIC es consideren com
a dies naturals, tret que expressament s’indiqui que són dies hàbils,
d’acord amb la normativa administrativa.
3. Els contractes subscrits per Convergència regits per aquestes IIC en
ésser contractes privats se sotmeten a la jurisdicció civil o mercantil per
conèixer les incidències i/o reclamacions que pugui sorgir en relació a la
seva preparació adjudicació, formalització i execució.
Article 3. Àmbit d’aplicació
Les IIC s’aplicaran als procediments d’adjudicació dels contractes
realitzats per Convergència que tinguin un valor superior a 1.000 euros
euros.
Article 4. Contingut mínim dels contractes
1. Els contractes subjectes a les presents IIC s’hauran de formalitzar,
necessàriament, per escrit, mitjançant document privat, que se signarà
per les parts, en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de
notificació de l’adjudicació i prèvia aportació de la documentació requerida
per l’òrgan de contractació, a excepció dels contractes adjudicats per
procediment directa per raó de l’import.
2. Els contractes subjectes a les presents IIC hauran d’incloure, com a
mínim, les següents mencions:
a) La identificació de les parts i acreditació de la capacitat dels
firmants per subscriure el contracte.
b) La definició de l’objecte del contracte.
c) La determinació dels drets i obligacions de les parts.
d) L’enumeració dels documents que conformen el contracte. En el cas
de contractes d’obres caldrà enumerar el projecte.
e) El preu del contracte o la manera de determinar-lo, i les condicions
de pagament.
f) La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització,
així com la durada de les pròrrogues en cas d’estar previstes.
g) Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les
prestacions.
h) La imposició de penalitzacions, si escau.
i) Les causes de resolució i les seves conseqüències.
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j) La submissió a la jurisdicció o arbitratge.
k) El deure de confidencialitat del contractista.
l) El compromís del contractista d’assumir valors de responsabilitat
social corporativa en els àmbits social, ambiental, de bon govern i
transparència.
Article 5. Preu del contracte
1. Sempre que en les presents IIC es faci referència a l’import o quantia
dels contractes, s’entendrà que no hi està inclòs l’IVA, excepte que
s’indiqui expressament el contrari.
2. El càlcul del valor estimat d’un contracte haurà de basar-se en l’import
total, sense incloure l’IVA. Per a aquest càlcul s’haurà de tenir en compte
l’import total estimat, inclosa qualsevol forma d’opció eventual, les
eventuals pròrrogues del contracte i la totalitat de les modificacions
previstes en els plecs o l’anunci de licitació.
3. L’estimació haurà de fer-se tenint en compte els preus habituals en el
mercat, i estar referida al moment d’enviament de l’anunci de licitació o,
si aquest no fos necessari, al moment en què l’òrgan de contractació iniciï
el procediment d’adjudicació del contracte.
4. El preu de contracte s’abona en finalitzar la prestació que tingui com a
objecte. Tanmateix, en els Plecs de Clàusules Contractuals o en el propi
contracte es pot preveure la possibilitat de realitzar abonaments anticipats
o parcials. També és possible el pagament ajornat del preu si així es
contempla expressament.

Capítol II. Perfil del contractant i principis reguladors
Article 6. Perfil del contractant
Convergència haurà de difondre, a través de la seva pàgina web,
www.convergents.cat , la informació relativa als seus procediments de
contractació, degudament identificada sota les paraules “Contractació:
Perfil de Contractant”, que haurà de ser accessible per tots els possibles
licitadors que accedeixin a la pàgina web a través d’Internet.
Article 7. Principis reguladors
Principi de publicitat
S’entén per principi de publicitat totes aquelles actuacions que l’entitat
realitzi per garantir el coneixement, per part dels possibles licitadors, dels
procediments de contractació i dels contractes formalitzats per
Convergència.
Amb aquesta finalitat, les presents IIC regularan les condicions per les
que es donarà compliment a la publicitat dels diferents procediments de
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contractació, mitjançant la inserció d’anuncis al Perfil del Contractant o
altres mitjans, que es qualificaran d’anuncis de licitació i d’adjudicació.
S’entén per anunci de licitació, aquell que Convergència realitzi per donar
a conèixer l’inici d’un procediment de contractació per a l’adjudicació d’un
contracte subjecte a les presents IIC. Aquest anunci serà obligatori per
Convergència en aquells procediments regulats a les presents IIC que així
ho estableixin.
Principi de concurrència
Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de concurrència
totes aquelles actuacions per garantir el lliure accés, en aquells
procediments que així s’estableixi, de tots aquells candidats capacitats per
a la correcta realització de l’objecte contractual.
En els procediments que se celebrin a l’empara de les presents IIC,
s’entendrà garantit el principi de concurrència amb la petició d’ofertes a
un mínim de tres candidats, sempre que sigui possible, seleccionats per
Convergència i que estiguin plenament capacitats per a l’execució del
contracte.
Excepcionalment, Convergència podrà adjudicar de forma directa aquells
contractes que, per raó d’import, així ho estableixin les presents IIC.
Així mateix, Convergència també podrà adjudicar de forma directa a un
únic candidat quan concorrin les causes previstes en les presents IIC,
sense que aquesta adjudicació vulneri el principi de lliure concurrència.
Principi de transparència
Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de transparència
totes aquelles actuacions que Convergència realitzi amb la finalitat de
donar a conèixer la seva contractació i garantir el coneixement per part de
tercers dels diferents tràmits que integren els procediments de
contractació subjectes a aquestes IIC, així com el coneixement per part
dels licitadors no adjudicataris dels motius que justifiquin la seva exclusió
o no adjudicació a través del procediment previst en les presents IIC.
Principi de confidencialitat
Als efectes de les presents IIC, s’entendrà per principi de confidencialitat
l’obligació de Convergència, dels seus òrgans de contractació i de les
diferents persones que intervinguin en els procediments de contractació,
de no divulgar la informació facilitada pels candidats que aquests hagin
designat com a confidencial, en particular, els secrets tècnics o comercials
i els aspectes confidencials de les ofertes que expressament indiqui el
licitador.
No tindrà la consideració d’informació confidencial aquella documentació o
informació que l’entitat hagi de fer pública per garantir els principis
regulats a les presents IIC.
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Els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota
aquella informació a la qual tinguin accés amb ocasió de l’execució del
contracte i a la qual s’hagi donat aquest caràcter en els Plecs o en el
contracte o que així ho indiqui Convergència, o que per la seva pròpia
naturalesa hagi de ser tractada.
Principis d’igualtat i no discriminació
Els procediments de contractació regulats en les presents IIC hauran de
garantir la igualtat de tractament de tots els licitadors i la no
discriminació, per cap causa, dels mateixos, no podent-se realitzar cap
actuació que tingui com finalitat afavorir a uns licitadors o perjudicar-ne
d’altres.
Els Plecs de Clàusules Particulars i de Prescripcions Tècniques reguladores
dels contractes hauran de garantir-ne l’accés en condicions d’igualtat als
licitadors i no podran tenir com a efecte la creació d’obstacles injustificats
a la lliure concurrència entre les empreses.
Qualsevol aclariment o precisió que es realitzi sobre els plecs, condicions
del contracte, etc. es posaran en coneixement dels licitadors a través del
Perfil de Contractant.

Capítol III. Òrgan de contractació
Article 8. Òrgan de contractació nacional
L’òrgan de contractació de Convergència està format per les següents
persones:
 El/la Responsable de Finances del Convergència
 El/la responsable de l’Àrea corresponent
Article 9. Funcions de l’òrgan de contractació
Les funcions dels òrgans de contractació del Convergència, seran les
assignades per les presents IIC i, amb caràcter enunciatiu, però no
limitatiu, les següents:
a) Aprovació de l’expedient de contractació i els Plecs de Clàusules
Contractuals.
b) Exclusió de les ofertes anormals o desproporcionades.
c) Adjudicació del contracte.
d) Resolució de l’adjudicació del contracte.
e) Interpretació del contracte.
Un cop adjudicat el contracte per l’òrgan de contractació competent,
quedarà automàticament facultat per a la formalització del mateix el
Responsable de Finances o la persona o persones amb poders suficients.
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TÍTOL II. DELS CONTRACTISTES
Capítol I.
Aptitud, acreditació de la capacitat d’obrar i
solvència dels contractistes
Article 10. Aptitud
Podran celebrar els contractes regulats en les presents IIC les persones
naturals o jurídiques, de naturalesa pública o privada catalanes,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i acreditin la
seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional i no es trobin
incursos en causa de prohibició de contractar de conformitat amb el què
s’estableix a les presents IIC, requisits que hauran de concórrer en el
moment de finalització del termini de presentació d'ofertes.
Article 11. Capacitat d’obrar
Els contractistes hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la seva
representació en tots els procediments d'adjudicació regulats en les
presents IIC. La forma d’acreditar aquesta capacitat serà documental, tret
que en el Plec de Clàusules s’admetin altres mitjans de prova.
En els casos que així ho estableixi la legislació específica podrà exigir-se
als contractistes que acreditin la seva inscripció, en el moment de la
licitació, en un
registre professional o mercantil que els habiliti per a l'exercici de
l'activitat que consisteixi la prestació del contracte.
Article 12. Solvència econòmica i financera
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a
l’execució del contracte, entenent per aquesta l’adequada situació
econòmica i financera de l’empresa amb la finalitat de garantir la correcta
execució del contracte. La forma d’acreditar aquesta solvència serà
documental, tret que en el Plec de Clàusules s’admetin altres mitjans de
prova.
El nivell de solvència econòmica i financera serà específic per a cada
contracte i la seva exigència serà adequada i proporcionada a les
característiques de la prestació contractada.
Si per una raó justificada el licitador no es troba en condicions de
presentar les referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència
econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que l’entitat
consideri adequat.
Article 13. Solvència tècnica o professional
Els licitadors hauran d'acreditar la solvència tècnica o professional per a
l'execució del contracte, entenent per ella la capacitació tècnica o
professional per a l'adequada execució del mateix, bé per disposar
d'experiència anterior en contractes similars o per disposar del personal i
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mitjans tècnics suficients. La forma d’acreditar aquesta solvència serà
documental, tret que en el Plec de Clàusules s’admetin altres mitjans de
prova.
El nivell de solvència tècnica o professional serà específic per a cada
contracte i la seva exigència serà adequada i proporcionada a les
característiques de la prestació contractada.
Si per una raó justificada el licitador no es troba en condicions de
presentar les referències sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència
econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que l’entitat
consideri adequat.

TÍTOL III. PREPARACIÓ DELS CONTRACTES
Capítol I. Preparació dels expedients de contractació
Article 14. Expedients de contractació
Tot contracte subjecte a les presents IIC li precedirà la tramitació d'un
expedient de contractació, que estarà integrat pels documents esmentats
en els articles corresponents a cada un dels procediments i en el qual es
justificarà la necessitat o conveniència de les prestacions objecte del
contracte per a la satisfacció de les finalitats. Els expedients de
contractació poden ser ordinaris o abreujats.
Article 15. Tramitació dels expedients de contractació ordinaris
1. Els expedients de contractació ordinaris s’iniciaran contenint, com a
mínim, la següent informació:
 Petició raonada, exposant la necessitat, característiques i valor
estimat de les prestacions objecte del contracte.
 El Plec de Clàusules Contractuals aprovades per l’òrgan de
contractació
 El Plec de prescripcions tècniques, si s’escau.
 Autorització del Responsable de Finances d’existència de crèdit.
2. Una vegada completat l’expedient de contractació, l’òrgan de
contractació acordarà l’aprovació i l’obertura del corresponent
procediment d’adjudicació. En tot cas, abans de l’adjudicació del contracte
o de manera simultània, l’òrgan de contractació ha d’haver aprovat la
despesa, excepte el supòsit excepcional de contractació d’emergència.
3. Els expedients de contractació ordinaris es poden tramitar de forma
ordinària, urgent i d’emergència. En tot cas, dins de l’expedient de
contractació ha de figurar un informe que justifiqui la seva tramitació
urgent o d’emergència, en cas contrari, la seva tramitació s’entén que és
ordinària.
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4. Poden ser considerats expedients de contractació de tramitació urgent
o d’emergència, aquells contractes de prestació de serveis o d’adquisició
de bens sempre que la excepcionalitat i imprevisibilitat de la contractació
així ho justifiqui i aquells relacionats amb convocatòries electorals o altres
processos consultius a la ciutadania.
5. Els expedients de contractació de tramitació urgent s’ajustaran a la
mateixa tramitació que els ordinaris, amb les següents particularitats:
 L’òrgan de contractació de Convergència podrà acordar l’execució
del contracte una vegada hagi estat adjudicat i abans de la
formalització del contracte, sempre que s’hagin constituït les
garanties per al compliment de les obligacions del mateix.
 El termini per a la presentació d’ofertes o sol·licituds de participació
establert per als expedients de tramitació ordinària, es pot reduir a
la meitat.
6. Els expedients de contractació de tramitació d’emergència, a causa
d’esdeveniments imprevisibles catastròfics o de situacions que suposin
una emergència, s’ajustaran a la mateixa tramitació excepcional:
 L’òrgan de contractació de Convergència, sense la tramitació de cap
expedient de contractació previ, podrà acordar l’execució de tot el
que sigui necessari per tal de solucionar l’esdeveniment sobrevingut
o reparar la situació d’emergència, contractant lliurement el seu
objecte, sense subjecció als requisits formals estipulats en les
present IIC.
 Una vegada executades les actuacions objecte d’aquest règim
excepcional, l’òrgan de contractació procedirà a aprovar les
actuacions dutes a terme i la despesa corresponent, mitjançant la
corresponent justificació tècnica i jurídica del seu caràcter
d’emergència.
Article 16. Tramitació dels expedients de contractació abreujats
Els expedients de contractació abreujats s’iniciaran contenint, com a
mínim, la següent informació:
 Petició raonada, exposant la necessitat, característiques i valor
estimat de les prestacions objecte del contracte.
 Autorització del Responsable de Finances d’existència de crèdit.
 Un pressupost, en cas dels contractes adjudicats per procediment
menor.
 Albarà o factura de la despesa realitzada.

Capítol II. Plec de Clàusules Contractuals
Article 17. En tot procediment de licitació, a excepció del procediment
menor, es fixaran prèviament els pactes i condicions definidors dels drets i
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obligacions de les parts en els seus aspectes jurídics i econòmics, que es
denominaran Plecs de Clàusules Contractuals.
El Plec de Clàusules Contractuals hauran de contenir, com a mínim, el
següent contingut:
a)
b)
c)
d)

Definició de l’objecte del contracte.
Característiques bàsiques del contracte.
Drets i obligacions específiques de les parts del contracte.
Les condicions essencials de caràcter tècnic, jurídic i econòmic que
regiran la licitació i el contracte.
e) El pressupost
f) La durada del contracte i les seves pròrrogues, si s’escau.
g) Documents a presentar pels licitadors, així com la forma i contingut
de les proposicions.
h) Modalitats de recepció de les ofertes.
i) Criteris d’adjudicació i la seva ponderació.
j) Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació en el
procediments negociats.
k) Règim d’admissió de variants o alternatives.
l) Garanties que hauran de constituir-se, si s’escau.
m) Informació de les condicions de subrogació en els contractes de
treball, si, s’escau.
n) Sistema de revisió de preus, si s’escau.
El Plec de Clàusules
contractació.

Contractuals

seran

aprovats

per

l’òrgan

de

El Plec de Clàusules Contractuals estaran a disposició dels interessats,
publicant-se al Perfil de Contractant de l’entitat.
Les clàusules del Plec de Clàusules Contractuals es consideraran sempre i
en tot cas part integrant del contracte, que haurà de respectar el
contingut d’aquestes.

Capítol III. Pública concurrència i publicitat
Article 18.
1. En els procediments de contractació ordinaris, el termini per la
presentació de les ofertes serà de 10 dies, a partir de la data de
publicació de l’anunci de licitació al web de Convergència, el qual es
mantindrà fins a l’adjudicació del contracte.
2. El termini regulat en el punt anteriors podrà ser reduïts a la meitat en
cas d’urgència degudament justificada i motivada a l’expedient de
contractació.
3. L’adjudicació de tots els contractes realitzada a l’empara d’un
procediment de contractació ordinari es publicarà al Perfil del Contactant.
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TÍTOL IV. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ
Capítol I. Procediments d’adjudicació
Article 19. Procediments d’adjudicació
1. Els contractes regulats en les presents IIC que es realitzin a l’empara
d’un procediment de contractació ordinari s’adjudicaran d’acord amb algun
dels següents procediments que es detallen a continuació:
a)
b)
c)
d)

Procediment restringit.
Procediment negociat amb publicitat per raó de quantia
Procediment negociat per altres raons.
Acord marc

2. Els contractes regulats en les presents IIC que es realitzin a l’empara
d’un procediment de contractació abreujat, s’adjudicaran d’acord amb
algun dels següents procediments que es detallen a continuació:
a) Procediment menor
b) Adjudicació directa per raó de l’import.
Article 20. Procediment restringit
1. El procediment restringit és aquell procediment d’adjudicació en el que
qualsevol empresari o professional sol·licita la seva participació en el
mateix, i en el que únicament els professionals o empresaris seleccionats
per Convergència que compleixin els criteris de selecció establerts al Plec
de Clàusules Contractuals són invitats a presentar una oferta, en els
termes i condicions establerts en la invitació.
La selecció de les empreses haurà de ser en número que l’òrgan de
contractació, de forma motivada, especifiqui a l’expedient de contractació,
no podent ser, en cap cas, inferior a tres.
Amb caràcter general i sempre que no procedeixi l’adjudicació del
contracte mitjançant un altre procediment regulat en les presents IIC,
serà obligatori acudir al procediment restringit quan el valor estimat del
contracte sigui igual o superior a 100.000 euros en obres i a 30.000 euros
en la resta de contractes.
2. El procediment restringit s’ajustarà als següents tràmits:
a) Petició raonada al Responsable de Finances del partit per part del
responsable
de
l’Àrea
corresponent,
de
la
necessitat,
característiques i valor estimat de les prestacions objecte del
contracte.
b) Elaboració dels Plecs de Clàusules Contractuals i de les
Prescripcions Tècniques, si s’escau.
c) Aprovació de l’expedient de contractació i confirmació econòmica de
la contractació.
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d) Anunci licitació en els termes establerts en les presents IIC, on
s’indicarà que estan plenament accessibles els Plecs de Clàusules
Contractuals i de Prescripcions Tècniques, si s’escau, i demés
documentació necessària per l’execució del contracte.
e) Obertura de la documentació administrativa, esmena de defectes
en el termini de 3 dies i admissió dels licitadors presentats que
reuneixin els requisits establerts al Plec de Clàusules Contractuals.
f) Valoració de les ofertes.
g) Proposta d’adjudicació a l’oferta més avantatjosa.
h) Resolució de l’adjudicació per l’òrgan de contractació.
i) Publicació de l’adjudicació al Perfil de Contractant.
j) Formalització del contracte.
Article 21. Procediment negociat amb publicitat per raó de l’import
1. Aquest procediment negociat és un procediment d’adjudicació on
Convergència pot consultar i negociar les condicions dels contractes amb
varis proveïdors de la seva elecció, i selecciona l’oferta de forma
justificada i d’acord als criteris establerts al Plec de Clàusules
Contractuals.
En aquest procediment serà necessari sol·licitar ofertes, al menys, a tres
proveïdors capacitats per la realització del contracte, sempre que sigui
possible.
Amb caràcter general, es pot adjudicar un contracte pel procediment
negociat amb publicitat per raó de l’import, quan el valor estimat del
contracte sigui inferior a 100.000 euros en obres i a 30.000 euros en la
resta de contractes
En aquest procediment, s‘ha de publicar l’anunci en el Perfil del
Contractant, per tal que la presentació d’ofertes es realitzi en concurrència
per part dels proveïdors interessats.
Convergència adjudicarà el contracte a l’empresa que presenti l’oferta
més avantatjosa, entre totes les ofertes rebudes, tenint en consideració
els criteris establerts al Plec de Clàusules Contractuals.
2. El procediment negociat amb publicitat per raó de l’import s’ajustarà
als següents tràmits:
a) Petició raonada al Responsable de Finances del partit per part del
responsable
de
l’Àrea
corresponent,
de
la
necessitat,
característiques i valor estimat de les prestacions objecte del
contracte.
b) Elaboració dels Plecs de Clàusules Contractuals i de les
Prescripcions Tècniques, si s’escau.
c) Aprovació de l’expedient de contractació i confirmació econòmica de
la contractació.
d) Publicació de l’anunci del procediment negociat en el Perfil del
Contractant.
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e) Consulta i negociació de les condicions del contracte amb els
proveïdors.
f) Valoració de les ofertes.
g) Proposta d’adjudicació a l’oferta més avantatjosa.
h) Resolució de l’adjudicació per l’òrgan de contractació.
i) Publicació de l’adjudicació al Perfil de Contractant.
j) Formalització del contracte.
Article 22. Procediment negociat per altres raons
1. Aquest procediment s’utilitza en els supòsits en què les ofertes rebudes
en un procediment restringit previ hagin estat declarades irregulars,
inacceptables o inadequades, o bé no s’hi hagin presentat ofertes, sempre
que les condicions originals del contracte no es modifiquin
substancialment.
En aquests supòsits, sempre que sigui possible s’ha de convidar tots els
licitadors no exclosos amb altres que no hagin participat en el
procediment primitiu.
2. Aquest procediment es podrà utilitzar respecte de la contractació de
serveis i adquisició de béns destinats o relacionats amb les convocatòries
electorals o altres processos consultius a la ciutadania, sempre que la
excepcionalitat i imprevisibilitat de la contractació així ho justifiqui.
3. El procediment negociat per altres raons diferents de les econòmiques
es desenvoluparà d’acord amb els mateixos tràmits que el procediment
negociat amb publicitat per raó de l’import.
Article 23. Acord marc
1. Convergència podrà formalitzar acords marc amb un o diversos
proveïdors amb la finalitat de fixar les condicions a les quals hauran
d’ajustar-se una determinada tipologia de contractes durant un període
determinat.
Quan l’acord marc es conclogui amb diversos proveïdors, el nombre
d’aquests haurà de ser, almenys, de tres, sempre que existeixi un nombre
suficient d’interessats que s’ajusti als criteris de selecció o d’ofertes
admissibles que responguin als criteris d’adjudicació.
La durada dels acords marc no podrà superar un termini de 4 anys, llevat
de casos excepcionals, degudament justificats. Els contractes derivats
d’un acord marc només podran superar el termini establert per l’acord
marc de conformitat amb el que s’hagi previst en aquest.
Anualment, les empreses que hagin subscrit l’acord marc amb
Convergència, presentaran, si escau, els aspectes de solvència tècnica i
econòmica sol·licitats al plec de clàusules reguladores d’aquest acord que
s’haguessin actualitzat des de la presentació de les ofertes de licitació
corresponents.
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2. Els contractes derivats de l’acord marc s’adjudicaran de conformitat
amb les condicions establertes en aquest acord, sense que sigui necessari
convocar els contractistes a una nova licitació.
Tanmateix, en el cas que a l’acord marc formalitzat amb els diferents
proveïdors no estiguessin previstes totes les condicions del contracte
derivat, es procedirà a convocar una nova licitació de conformitat amb el
procediment respectiu.
Article 24. Procediment menor
1. Procedirà l’adjudicació del contracte pel procediment menor en aquells
supòsits on el valor estimat del mateix sigui inferior a 10.000 euros i la
durada del contracte no excedeixi d’un any.
En aquest procediment Convergència pot convidar a qualsevol empresari
o professional a participar-hi i no s’estableix un nombre mínim d’ofertes.
2. L’adjudicació d’un contracte pel procediment menor requerirà la
realització dels següents tràmits:
a) Petició raonada al Responsable de Finances del partit per part del
responsable
de
l’Àrea
corresponent,
de
la
necessitat,
característiques i valor estimat de les prestacions objecte del
contracte.
b) Consulta i negociació de les condicions del contracte amb els
proveïdors.
c) Valoració de les ofertes.
d) Resolució de l’adjudicació a l’oferta més avantatjosa
e) Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte.
Article 25. Procediment adjudicació directa per raó de l’import
1. Procedirà l’adjudicació del contracte per adjudicació directa per raó de
l’import en aquells supòsits on el valor estimat del mateix no sigui
superior a 2.500 euros i la durada del contracte no excedeixi d’un any.
2. L’adjudicació d’un contracte pel procediment per adjudicació directa per
raó de l’import requerirà la realització dels següents tràmits:
a) Sol·licitud raonada de compra o petició interna per part del
departament al Responsable de Finances del partit o persona en qui
delegui, amb indicació de la despesa i els proveïdor o proveïdors
seleccionats.
b) La contractació finalitzarà amb l’aprovació de la factura per part
Responsable de Finances del partit, que comportarà l’aprovació de
la despesa.

Capítol II. Presentació de les proposicions
Article 26. Presentació de la documentació
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1. En els procediments regulats en les presents IIC, els licitadors hauran
de presentar la seva documentació i ofertes seguint els requisits i
instruccions que es detallin al Plec de Clàusules Contractuals.
2. Cap licitador no podrà presentar més d’una oferta, sens perjudici de la
possibilitat de presentar variants, si així es preveu al Plec de Clàusules
Contractuals i a l’anunci. Tampoc es podrà subscriure cap oferta amb
participació conjunta amb altres licitadors si s’ha fet individualment, ni
figurar en més d’una agrupació. La infracció per aquests incompliments
donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes que hagi subscrit. La
presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà igualment
la no admissió d’aquestes ofertes.
3. Les ofertes es podran presentar a les dependències de Convergència o
enviar per correu dins del termini d’admissió. En cap cas i sota cap
circumstància seran admeses les ofertes presentades fora del termini (dia
i hora) assenyalat a l’anunci de licitació o carta d’invitació.
4. El termini de validesa de les ofertes es determinarà al Plec de Clàusules
Contractuals. En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de
termini, els licitadors hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició
de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades
en l’anunci i anunciar-les a l’entitat mitjançant qualsevol mitjà fefaent,
que l’entitat haurà de rebre dintre del mateix termini.
L’anunci a l’entitat per correu electrònic només serà vàlid si existeix
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut
íntegre de les comunicacions i si identifica de forma fidedigna al remitent i
al destinatari.
Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és
rebuda per l’entitat amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En
cas que després de 10 dies des de la finalització del termini de presentació
de proposicions no s’hagués rebut a l’entitat la proposició enviada per
correu, aquesta no serà admesa en cap cas.
5. Tots els licitadors han d’assenyalar en el moment de presentar llurs
propostes a més de la seva direcció postal, una direcció de correu
electrònic, per a les comunicacions i relacions que en general es derivin
del procediment contractual o que de qualsevol manera els puguin
afectar.

Capítol III. Adjudicació dels contractes
Article 27. Propostes d’adjudicació
Les propostes d’adjudicació que es formulin a l’empara d’aquestes IIC han
de recaure en l’oferta més avantatjosa i ha de figurar la prelació dels
licitadors que han presentat una proposta admissible. Les propostes
d’adjudicació també poden declarar deserta la contractació, no generantse en aquest supòsit cap dret mentre no es dicti la resolució d’adjudicació.
Article 28. Valoració de les proposicions i obertura de les ofertes

14

1. En els procediments regulats en les presents IIC, el Responsable de
Finances de Convergència o persona en qui delegui, procedirà a l’obertura
de les ofertes, garantint-se el principi de transparència.
2. La valoració de les ofertes presentades admeses anirà a càrrec,
conjuntament, del/de la responsable de l’Àrea corresponent i del
Responsable de Finances del partit, que hauran de valorar-les des del
punt de vista econòmic i tècnic.
3. Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació
examinada i admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés
substancialment el model establert, o comportés error manifest en
l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador de
que conté error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per
l’òrgan de contractació mitjançant una resolució motivada. Per contra, el
canvi o omissió d’algunes paraules del model, mentre que ni una cosa ni
l’altra alterin el seu sentit, no serà causa suficient per rebutjar la
proposició.
Article 29. Aplicació dels criteris d’adjudicació
Els criteris en els que es basarà l’adjudicació dels contractes subjectes a
les presents IIC, a títol enunciatiu però no limitatiu, seran els següents:
a) Per a determinar l’oferta més avantatjosa, s’utilitzarà el preu, i, si
s’escau, altres
criteris directament vinculats a l’objecte del
contracte com qualitat, termini d’execució o de lliurament, cost
d’utilització, característiques mediambientals, rendibilitat, valor
tècnic, característiques estètiques i funcionals, disponibilitat i cost
dels recanvis, manteniment, assistència tècnica, servei postvenda o
altres de semblants.
b) Convergència no contracta amb empreses que vulneren els drets
fonamentals i prioritza la contractació amb empreses que
assumeixen valors de responsabilitat social corporativa en els
àmbits social, ambiental, de bon govern i transparència.
Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, en el seu cas, es
determinaran per l’òrgan de contractació i es detallaran, necessàriament,
al Plec de Clàusules Contractuals, podent-se també publicar a l’anunci i al
Perfil de Contractant.
Article 30. Adjudicació
1. En els procediments d’adjudicació on el criteri sigui únicament el preu
ofertat, l’adjudicació caldrà realitzar-la en el termini màxim de 15 dies,
llevat que en el Plec de Clàusules Contractuals se n’estableixi,
motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de
l’obertura de les ofertes, quan correspongui, o de la data de finalització de
recepció de les ofertes en la resta de procediments.
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2. En els procediments on es valori l’oferta amb més d’un criteri, l’òrgan
de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 2 mesos,
llevat que en el Plec de Clàusules Contractuals se n’estableixi,
motivadament, un altre de superior, a comptar des del dia següent de
l’obertura pública de les ofertes, quan correspongui, o de la data de
finalització de recepció de les ofertes en la resta de procediments.
3. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que
s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la
seva proposta, sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de
contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta
per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al
Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que
acceptin la pròrroga.
4. L’òrgan de contractació resoldrà sobre l’adjudicació en favor del
licitador que hagi ofertat el preu més baix en els procediments
d’adjudicació on el criteri sigui únicament el preu ofertat, i en favor del
licitador que hagi presentat la proposició econòmicament més avantatjosa
en la resta de procediments, o declarar deserta la licitació.
5. La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en
referència als criteris d’adjudicació que figurin en el Plec de Clàusules
Contractuals.
6. El resultat de l’adjudicació es notificarà al licitador, publicant-se,
també, al Perfil de Contractant.
Article 31. Formalització del contracte
El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat,
signant-se per les parts, en el termini màxim de 30 dies hàbils a comptar
des de la data de notificació de l’adjudicació i prèvia aportació de la
documentació requerida per l’òrgan de contractació.
En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no
complís els requisits per a la celebració del contracte o impedís que es
formalitzés en el termini assenyalat, l’entitat podrà procedir a resoldre
l’adjudicació, donat un tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies. En
aquest supòsit es confiscarà la garantia i l’entitat podrà exigir la
indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests casos, l’entitat
podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més
avantatjosa.
Article 32. Causes de resolució del contracte
Els contractes s’extingeixen pel seu compliment, és a dir quan la prestació
ha estat realitzada pel contractista, d’acord amb els termes del contracte i
a satisfacció de Convergència.
També són causes de resolució dels contractes, les següents:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual.
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b) L’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista.
c) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en
qualsevol altra procediment.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del
contractista.
e) El comú acord entre Convergència i el contractista.
f) L’incompliment de les altres obligacions contractuals previstes en
els plecs o en el contracte.
g) Qualsevol de les previstes en el Codi Civil
Article 33. Entrada en vigor
Aquestes instruccions entraran en vigor 60 dies després de la seva
aprovació per la Direcció Executiva Nacional.
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ANNEX I. ANUNCI DE LICITACIÓ
ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ DE …………………………………..
1. Entitat adjudicadora:
a) Àrea nacional o territorial que tramita l’expedient
b) Número d’expedient:
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte:
b) Lloc de lliurament:
c) Termini de lliurament:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:
4. Dades econòmiques del contracte:
a) Tramitació:
b) Procediment:
5. Garantia provisional (potestativa)
6. Obtenció de la documentació i informació:
7. Requisits específics del contractista:
a) Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica:
8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar:
c) Lloc de presentació:
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta:
9. Obertura de les ofertes:
10. Despeses de l’anunci:
Data:
Signat:
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ANNEX II. ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
Resolució de __________________________________, per la qual es fa
pública
l’adjudicació
definitiva
del
contracte
de___________________de
_________________
Mitjançant aquesta resolució es fa pública la resolució d’adjudicació
definitiva de l’expedient de contractació que s’indica a continuació:
1. Entitat Adjudicadora:
b) Número d’expedient:
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte:
b) Núm. i data on es va publicar l’anunci de licitació:
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació:
b) Procediment:
4. Dades econòmiques del contracte.
a) Pressupost base de licitació:
5. Adjudicació
a) Data:
b) Adjudicatari:
c) Import d’adjudicació:

Data:
Signatura:
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