REGLAMENT INTERN DE CONTRACTACIÓ DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA EDUCACIÓ I ART
La Fundació Educació i Art és una fundació privada, sense afany de lucre,
subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
La finalitat d’aquesta instrucció interna és garantir l’efectivitat dels principis de
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació
en tots els procediments de contractació i, també, que l’adjudicació dels contractes
es faci a l’oferta més avantatjosa des del punt de vista econòmic.

1. CONTINGUT MÍNIM DELS CONTRACTES
Els contractes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta instrucció s’hauran de
formalitzar necessàriament per escrit, i hauran d’incloure, com a mínim, les mencions
següents:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

La identificació de les parts
L’acreditació de la capacitat dels firmants per subscriure el contracte
La definició de l’objecte del contracte
L’enumeració dels documents que conformen el contracte
El preu del contracte o la manera de determinar- lo, i les condicions de
pagament
La durada del contracte o les dates estimades d’inici i finalització.
Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions
Les condicions de pagament
Els supòsits en què procedeixi la resolució.
El deure de confidencialitat del contractista

Les mencions anteriors es consideraran efectuades quan constin en qualsevol dels
documents contractuals, incloses les ofertes o acceptacions.

2. CONDICIONS ECONÒMIQUES DELS CONTRACTES
Com a norma general, el procediment de selecció dels contractistes es farà atenent
a la quantia del contracte (sense IVA), segons el barems següents:
2.1.Adjudicació directa (contractes menors): fins a 18.000 €
2.2.Procediment negociat: de 18.001 € fins a 100.000€
2.3.Procediment obert/restringit: a partir de 100.001€
Periòdicament, els directors dels centres de la Fundació (Escoles Bressol, La
Farinera i Casals d’Estiu) hauràn de donar notícia al Patronat de tots els
contractes que formalitzi, inclosos aquells que s’hagin adjudicat sense que hi hagi
hagut publicitat ni concurrència.

3. PRINCIPIS DE LA CONTRACTACIÓ
A. Principis de publicitat i concurrència
1. Publicitat
Les exigències derivades del principi de publicitat quedaran acomplertes amb la
inserció en la web de la Fundació (http://www.feduart.cat).
No obstant això, en les licitacions en què l’òrgan de licitació ho consideri
oportú, i amb independència de la quantitat del contracte, a més de publicar la licitació
en la web, es podrà publicar l’anunci de la licitació o de l’adjudicació en el diari que es
consideri oportú, així com donar-ne publicitat pels mitjans que es consideri pertinents.

2. Concurrència
El principi de concurrència quedarà acomplert sempre que es garanteixi el lliure
accés, en aquells procediments en què així s’estableixi, de tots aquells candidats
capacitats per la correcta realització de l’objecte contractual.
En els procediments negociats s’entendrà garantit el principi de concurrència amb la
petició d’ofertes a un mínim de tres candidats, sempre que sigui possible,
seleccionats per la Fundació i que estiguin plenament capacitats per l’execució del
contracte. A més, si l’òrgan de contractació ho considera oportú, es podrà procedir a la
publicació de la licitació en la Web.

B. Principi de transparència
Als efectes d’aquest Reglament, s’entendrà per principi de transparència totes
aquelles actuacions que la Fundació realitzi amb la finalitat de donar a conèixer la
seva contractació i garantir-ne el coneixement per part de tercers dels diferents
tràmits que integren els procediments de contractació subjectes a aquestes
instruccions i, en particular, dels criteris de selecció i d’adjudicació, així com el
coneixement per part dels empresaris o professionals que no resultin adjudicataris
dels motius que justifiquin la seva exclusió o no adjudicació.

C. Principi de confidencialitat
Als efectes d’aquest Reglament, s’entendrà per principi de confidencialitat
l’obligació de la Fundació, del seu òrgan de contractació, de no divulgar la
informació facilitada pels candidats que aquests hagin designat com a confidencial.
En particular, tindran aquest caràcter els secrets tècnics o comercials i els aspectes
confidencials de les ofertes que expressament indiqui el licitador.
No tindrà la consideració de confidencial aquella documentació o informació que
la Fundació hagi de fer pública per garantir els principis regulats al reglament.
Els contractistes hauran de respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la qual tinguin accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui a

les Bases o en el contracte, que així li indiqui la Fundació o que, per la seva
naturalesa, hagi de ser tractada com a tal. Aquests deure de confidencialitat es
mantindrà durant un termini mínim de cinc anys, tret que al contracte
s’estableixi un termini superior.

D. Principi d’igualtat i no discriminació
Els procediments de contractació hauran de garantir la igualtat de tractament de
tots els licitadors i la no discriminació, per cap causa. No es podrà realitzar cap
actuació que tingui per finalitat afavorir uns licitadors o perjudicar-ne d’altres.
Quan es faci referència a productes de marques, patents, tipus, fabricació,
procedència o determinats procediments especials hi haurà de constar obligatòriament
la frase «o equivalent» o bé «o similar».

4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
4.1.L’adjudicació dels contractes menors correspon:
a) Al director/a de les Escoles Bressol o al director/a de La Farinera, en el respectiu
àmbit de competència, fins a la suma de 3.000 €
b) Al Comitè de Direcció de la fundació de 3.001 € a 18.000 €
4.2. Per a contractes de procediment negociat, l’òrgan de contractació serà el Comitè de
Direcció.
4.3.Per a contractes de procediment obert/restringit: a) La tramitació dels expedients de
contractació correspon al Comitè de Direcció b) La competència per a la seva adjudicació
correspon a l’òrgan de contractació que estarà format pels membres del Comitè de
Direcció, dos membres del Patronat designats pel President, així com el Secretari de la
Fundació. En tot cas, el Comitè de Direcció, atenent a les característiques del contracte a
tramitar i adjudicar, podrà decidir que l’aprovació de les condicions de la contractació
s’aprovi pel Patronat.
L’òrgan de contractació, que actuarà per majoria simple, verificarà la solvència tècnica i
econòmica dels contractistes, i resoldrà de forma motivada els procediments de
contractació. Serà d’aplicació subsidiària, especialment pel règim dels procediments de
contractació, el previst en la normativa sobre contractes del sector públic.
Correspon al Secretari del Comitè de Direcció custodiar sota la seva responsabilitat la
documentació corresponent a tots els expedients de contractació i donar les
explicacions que li pugui demanar el patronat.
Vic, a 2 de maig del 2016

