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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA  ASSESSORAMENT I LA DEFENSA 

JURÍDICA EN MATÈRIA LABORAL I DE SEGURETAT I SALUT A INFRAESTRUCTURES DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) I A L’ENS 

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA (IFERCAT). 
 

A.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 50.000 euros (IVA no inclòs),  

 

A1. Servei d’assessorament jurídic en matèria laboral i de seguretat i salut: 25.000 euros (IVA no 

inclòs) d’acord amb el preu unitari següent: 

- Servei d’assessorament: es facturarà per les prestacions efectivament realitzades a 

un preu/hora màxim de 150 euros (IVA no inclòs) 

 

A2. Servei de defensa jurídica i processal: 25.000 euros (IVA no inclòs) 

Preus unitaris per grup d’actuacions i procediments processals: 

 

Grup d’actuacions i 

procediments processals (1) 

Preus unitaris (2) 

Preu tipus 1 

(Per complexitat baixa) 

Preu tipus 2  

(Per complexitat normal) 

Grup A 1.000 euros 3.000 euros 

Grup B 2.500 euros 6.500 euros 

 
 (1) Grups d’actuacions i procediments i nivells de complexitat establerts en el Plec de Prescripcions tècniques 

particulars de la licitació 

(2) Preus IVA no inclòs.  

 

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 100.000 euros (IVA no inclòs), que inclou la possible 

pròrroga del contracte.  

 

C.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: UN ANY amb possibilitat de pròrroga d’ UN ANY 

més, essent la seva durada real aquella precisa per a la conclusió dels procediments judicials 

assignats durant el termini inicial del contracte o la seva pròrroga. 

 

D.- GARANTIA PROVISIONAL: NO s’exigeix 

 

E.- GARANTIA DEFINITIVA:   5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs) 

 
F.- SOLVÈNCIA DEL LICITADOR: mitjançant l’acreditació de la disposició de la solvència 
prevista a la base 5.2.  
 

G.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 

Lloc    Infraestructures.cat 

Data:22/11/2017  Hora: 13:00 hores 

 

H.- OBERTURA DE PROPOSTES: 
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Lloc:  Infraestructures.cat 

Data: 12/12/2017  Hora: 10:50 hores  

 

I.- TRAMITACIÓ: ordinària 

PROCEDIMENT: atès el valor estimat del contracte, aquesta licitació  no subjecta a regulació 

harmonitzada, segons s’estableix en els articles 13 i 16 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

(TRLCSP), i es tramita per procediment obert d’acord amb allò disposat per la instrucció 1.a) 

del Capítol II de les Instruccions Internes reguladores dels procediments de contractació no 

subjectes a regulació harmonitzada, atès que tot empresari interessat podrà presentar una 

oferta restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

 

J.- LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió en Lots atès que existeix una 

vinculació pel que fa a subjecte i causa entre els supòsits objecte d’assessorament jurídic i, si 

escau,  la posterior defensa processal sobres els mateixos supòsits.  
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PLEC DE BASESDE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 

PER A L’ASSISTÈNCIA, ASSESSORAMENT I DEFENSA JURÍDICA  EN MATÈRIA LABORAL 

I DE SEGURETAT I SALUT A INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 

SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) I A L’ENS INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE 

CATALUNYA (IFERCAT. 

1.- OBJECTE 
 
L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulació dels termes i condicions per a l'adjudicació, per 
procediment obert, per part d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
SAU (en endavant, Infraestructures.cat), actuant en nom i per compte propi, del Contracte de 
serveis per  a l’assistència, assessorament i defensa jurídica en matèria laboral i de 
seguretat i salut a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
(INFRAESTRUCTURES.CAT) i a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). 
 

El codi CPA és 69.10.1  i el codi CPV és 79100000-5 
 
El preu del contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària 
227.0089 del Pressupost d’Infraestructures.cat.  

2.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
Des del dia de la publicació de l'anunci de la licitació, les empreses interessades podran examinar 
a les oficines d’Infraestructures.cat, carrer dels Vergós 36-42, 08017 Barcelona, i entre les 9 i 13 
hores dels dies laborables, la documentació per la qual es regularà aquesta licitació.  
 
L'esmentada documentació inclourà els següents documents: 

- Aquest Plec de Bases. 

- Contracte de serveis, que regula els drets i obligacions de les parts durant l’execució del 
contracte i que serà el que es formalitzarà entre Infraestructures.cat i l’adjudicatari del 
mateix.  

- Plec de prescripcions tècniques particulars 
 
A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació es tindrà accés lliure, directe, complet i 
gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil d’Infraestructures.cat, 
(http://www.infraestructures.cat) i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la  
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat). 

Infraestructures.cat proporcionarà a tots els licitadors informació addicional sobre aquest Plec de 
Bases i qualsevulla documentació complementària, com a màxim sis (6) dies abans de la data 
límit fixada per a la recepció de les ofertes. 

Així mateix, són d’aplicació al present procediment les Instruccions internes reguladores dels 
procediments de contractació no subjecta a regulació harmonitzada (en endavant les Instruccions 
Internes) en allò que sigui d’aplicació i amb les precisions d’aquest Plec. 
 

3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
3.1.- El termini d’execució del contracte és d’UN ANY, amb possibilitat de pròrroga per un màxim 
d’UN ANY més, essent la seva durada real aquella precisa per a la conclusió dels procediments 
judicials assignats durant el termini inicial del contracte o la seva pròrroga 
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3.2.- L’Adjudicatari, amb una antelació mínima de 3 mesos respecte a l’expiració del termini inicial, 
haurà de comunicar a Infraestructures.cat la seva disponibilitat a acceptar una pròrroga del 
contracte. Infraestructures.cat li notificarà per escrit la decisió de prorrogar o no el contracte. 
 

4.- OFERTES: REQUISITS I CONDICIONS 
 
L’abast de les ofertes, la forma i condicions (sobre limitació de propostes, participació en les 
especificacions tècniques, acceptació de les condicions de la licitació,  confidencialitat i vincles 
privilegiats) de llur presentació, les dades del licitador a facilitar i la regulació de la validesa de 
l’oferta es troben regulades a les Instruccions 3.1 a 3.4 del capítol VI de les Instruccions Internes. 
 
Així mateix, durant la tramitació del present procediment de licitació serà d’aplicació l’apartat 14 
del capítol I de les Instruccions Internes relatiu a la successió en el procediment d’adjudicació. 
 
De conformitat amb les previsions de les esmentades Instruccions es fa constar: 
 

1. Que si s’admet la tramesa de les ofertes per correu. 
2. Que no s’admeten variants. 
3. Que la validesa mínima de les ofertes haurà de ser de 3 mesos a partir de la data de 

l’obertura de les ofertes. 
 
Juntament amb els sobres, el licitador presentarà un rebut complimentat, d’acord amb el model 
que figura com annex 7 d’aquest plec de bases. Cas que les ofertes es trametin per correu, no 
caldrà presentar el rebut. 
 
 
5.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 

 
5.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 

 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 
que preveu l’article 54 del TRLCSP. 

 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica 
en el capítol IV de les Instruccions Internes i amb allò especificat en la present base que 
s’acreditarà, com a prova preliminar, a elecció del licitador, mitjançant 
 

(i) la “Declaració responsable de compliment de les condicions d’aptitud per a 
contractar” (Declaració responsable) segons el model previst en l’annex 1 del 
Plec  o, 
 

(ii) la presentació del Document Europeu únic de Contractació (DEUC)  
(http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contr
actacio_electronica/DEUC-cat.pdf). 

 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en la Declaració responsable o en el DEUC, es durà a terme per part del licitador 
que, un cop valorades les ofertes, hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, i 
amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, sens perjudici de la facultat 
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de 
la licitació quan així ho consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 

 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
base, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de perfeccionament del contracte. 

 
5.2.- Requisits específics: 
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- La solvència econòmica i financera s’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, per tots els 
mitjans que es relacionen a les Instruccions internes per a aquesta tipologia de licitació, 
establint l’import mínim de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals per aquesta 
licitació en 120.000 Euros  

 
- La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, pels següents 

mitjans d’entre els que es relacionen en les Instruccions Internes: 
 
- Serà requisit necessari que els licitadors hagin executat durant els darrers tres anys, al 

menys, DOS (2) contractes d’assessorament jurídic en matèria laboral i de seguretat i salut 
a entitats públiques sense condició d’Administració Pública que acumulativament siguin 
d’un import igual o superior a 50.000 euros, més IVA. En el supòsit que els contractes 
incloguessin també altres matèries, els licitadors hauran d’acreditar, quan siguin requerits, 
quin import dels contractes correspon a l’assessorament, assistència i defensa jurídica en 
matèria laboral. (Aquesta acreditació correspon estrictament al licitador, sense incloure 
l’experiència dels membres de l’equip designats, quina experiència concreta es demana en 
el sobre núm. 3 a efectes de valorar la qualificació i experiència del personal que integra 
l’equip). 

 

Els serveis realitzats s’acreditaran, quan sigui requerit, mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificats expedits per aquest o declaració de l’empresari que, en ambdós 
casos, hauran de ser mitjançant exemplar original o còpia autèntica o compulsada. Aquests 
certificats o declaracions hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels treballs i 
es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es 
dugueren normalment a bon terme. 
 

-  Disposar d’un equip de membres integrats a l’empresa que participaran en el contracte. 
L’equip serà de tres (3) persones com a mínim, d’acord amb el perfil professional i 
experiència previstos en el Plec de prescripcions tècniques particulars.  

 
6.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel licitador, cas d’ésser persona física, 
o per la persona que el representi, cas de persona jurídica; a cada sobre es farà constar el seu 
contingut i el nom del licitador. 
 
6.1.- Sobre núm. 1  (Documentació General) 
 
Totes les declaracions i compromisos aportats hauran d’estar degudament signats pel licitador o 
el seu representant. 
 
Aquest sobre contindrà els documents detallats en la instrucció 3.5.a) del Capítol VI de les 
Instruccions Internes, amb les següents precisions: 

- Com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat, representació i 
solvència requerides en el capítol IV de les Instruccions Internes: 
 
- la “Declaració responsable de compliment de les condicions d’aptitud per a contractar” 

(Declaració responsable) segons el model previst en l’annex 1 del Plec de Bases o, 
 

- la presentació del Document Europeu únic de Contractació (DEUC) 
(http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio
_electronica/DEUC-cat.pdf 

 
Quan els licitadors concorrin en Unió Temporals d’Empreses, cada empresa haurà de 
presentar la seva pròpia declaració o DEUC com a prova preliminar de capacitat i 
solvència. 
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En el cas que un licitador recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat 
amb el que preveuen els articles 64 del TRLCSP i 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la 
intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració o 
en el DEUC i presentar la declaració o el DEUC dels tercers operadors per cadascuna de 
les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, 
degudament formalitzat i signat per aquest tercer operador. 
 

- La declaració responsable sobre la vigència de la documentació que ja es trobi a disposició 
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en 
el marc d’una anterior licitació, i la declaració del consentiment per a la cessió de dades entre 
les citades empreses als sols efectes de la contractació del licitador amb les mateixes, es 
presentarà, quan s’escaigui, segons el model de l’annex núm. 2 d’aquest Plec de Bases.  

 
- La declaració responsable sobre la subjecció o no a la Llei 2/2007 de 15 de març de societats 

professionals haurà de seguir el model de l’annex núm. 3. d’aquest plec de bases. 
 

 

 
6.2.- Sobre núm. 2  (proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor) 
 
Tots els fulls de la documentació a incloure al sobre núm. 2, que es relaciona a continuació, 
hauran d’estar signats pel licitador o el seu representant. 
 
6.2.1.- Proposta de desenvolupament de les feines objecte del contracte:  
 
 
- Els licitadors inclouran una memòria descriptiva que detalli la sistemàtica que se seguirà per a 

dur a terme les tasques previstes per al desenvolupament de l’assessoria jurídica i per a 
l’assistència i direcció lletrada en procediments jurídics laboral i de seguretat i salut, d’acord 
amb l’establert al Plec de prescripcions tècniques.  

 
6.2.2.- Organigrama i sistemàtica de treball assignat:  
 
- Els licitadors inclouran: 

 
- La designació dels diferents membres de l’equip, d’acord amb el declarat al DEUC o a la 
Declaració continguda al sobre núm. 1: 
 
1. Designació de l’ Advocat que actuarà com a Supervisor/Coordinador del servei, segons el 
DEUC o la Declaració, indicant el NIF, titulació, habilitació, experiència i currículum.  

 
Aquesta designació no podrà recaure en cap de les persones a les que es fa referència a 
l’apartat 2. i haurà de ser signada pel signant de l’oferta i per l’advocat designat. 

 
2. Designació de la resta d’advocats que integren l’equip tècnic, segons el DEUC o la 
Declaració,  indicant en cada cas, NIF, titulació, habilitació, experiència, i currículum.   
 
- Un organigrama de l’equip tècnic i les funcions i responsabilitats de cadascun dels 

membres de l’equip segons el seu perfil.  
  

Es descriuran els sistemes de treball assignats en l’equip, i la coordinació i supervisió de l’equip 
per part del responsable  així com el detall de la participació dels membres de l’equip   en 
l’execució del contracte per tal d’assegurar la qualitat del servei. 
 
6.2.3.- Qualssevol dades o informes que s’estimin d’interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
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6.3.- Sobre núm. 3  (Documentació quantificable de forma automàtica)   
 
El contingut del sobre núm. 3 serà el següent: 
 
6.3.1.- Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 
núm. 4 a aquest Plec de Bases, indicant: 
 

- El percentatge de baixa respecte al preu unitari establert a l’apartat A1 del Quadre-Resum 
de característiques de la licitació (establert en percentatge amb aproximació de dos 
decimals). Aquest percentatge de baixa no podrà ser superior al 20,00%, sent aquest fet 
causa d’exclusió de la licitació. 

 

- El percentatge de baixa respecte als preus unitaris establerts a l’apartat A2 del Quadre-
Resum de característiques de la licitació (establert en percentatge amb aproximació de dos 
decimals). Aquest percentatge de baixa serà únic i, per tant, el mateix per a tots els preus 
unitaris, i no podrà ser superior al 20,00%, sent aquest fet causa d’exclusió de la licitació.
  

Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 2 del Contracte, i 
en especial les despeses generals i d'empresa, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, 
arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte. 
 
6.3.2.- Contractes d’assessorament en matèria laboral i de seguretat i salut a entitats públiques 
sense condició d’Administració Pública en que hagi intervingut algun membre de l’equip assignat:  
 
Acreditació conforme algun membre de l’equip ha intervingut en els darrers 5anys en contractes 
d’assessorament jurídic en matèria laboral i de seguretat i salut a entitats públiques sense condició 
d’Administració Pública. Els treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent que hauran de ser mitjançant exemplar original o còpia autèntica o compulsada i 
s’haurà d’acompanyar també una declaració responsable del membre de l’equip que hagi participat. 
 
6.3.3.- Millores addicionals a l’execució del contracte proposades pel licitador per sobre del 
requerit a la documentació de la licitació, incloses en el cost de l’oferta presentada. 
 
Les millores hauran d’estar relacionades amb l’objecte del contracte i només podran referir-se a 
incrementar l’equip adscrit respecte el demanat a la licitació. 
 
6.3.4.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
 
 
7.- MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ 

7.1.- Composició de la Mesa de Contractació  

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició: 

 
Presidenta: Sra. Pilar Matesanz i Sánchez, Directora de Contractació 

(President/a suplents: Sra. Elena Solé i Minguell, Cap de la Unitat de Licitació i 
Contractació 3; Sr. Francesc Xavier Garcia i Valenzuela, adjunt a la Directora de 
Contractació) 
 

Vocal: Sr. Jaume Nart i Espinet,  Director de Serveis  
(Vocal suplent: Sr. Ignasi Roger i Azemar, Cap de la Gerència de Comptabilitat i 
Finances) 

 
Vocal:  Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, Tècnic del  Departament d’Assessoria 
Jurídica) 
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Vocal: Sra. Carla de Brauwer i Fontanals, Auditora Interna  
(Vocals suplents: Sr. Pere Rovira i Muntané, Auditor Intern; Sra. Sandra Rosillo 
Zafra, Tècnica del Departament d’Auditoria interna) 

 
Secretari: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Cap de la Unitat de Licitació i Contractació 6  

(Secretàries suplents: Sra. Asunción Aspas i Blanco, Cap de la Unitat de Licitació i  
Contractació 2; Sra. Marta Hernàndez i Acosta, Cap de la Unitat de Licitació i  
Contractació 5) 

 

7.2.- Obertura, examen de les ofertes i adjudicació 

El procediment d’obertura i examen de les ofertes i adjudicació del contracte es portarà a terme de 
conformitat amb les Instruccions 4.1 a 4.10 del Capítol VI de les Instruccions Internes amb les 
precisions següents: 

- D’acord amb el previst a l’apartat 4.2 de l’esmentat capítol de les Instruccions Internes, es 
comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables a les 13.00 hores 
del vuitè dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de propostes, publicant-
ho al perfil d’Infraestructures.cat, fixant-se un termini per a que el licitador pugui presentar 
l’oportuna esmena. 

 
- Addicionalment a les causes d’exclusió previstes a la Instrucció 4.3 del Capítol VI de les 

Instruccions Internes, quedaran excloses de la licitació aquelles propostes que presentin un 
percentatge de baixa respecte als preus unitaris assenyalats als apartats A1 i A2 del quadre-
resum de característiques de la licitació superior al 20,00%. 

 
- D’acord amb el previst en la instrucció 4.6 del capítol VI de les Instruccions internes es 

requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta que resulti econòmicament més avantatjosa 
per a que, en el termini de 5 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que 
s’hagués rebut el requeriment, aportin la documentació prevista a la instrucció 4.6 del Capítol 
VI de les Instruccions Internes. 

 
 
8.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ  
  
Les ofertes presentades i admeses seran puntuades i ponderades per la Mesa de Contractació de 
conformitat amb els criteris que es relacionen en els annexes núm. 6A i 6B.  
 
Tal com s’estableix a la instrucció 5 del Capítol VI de les Instruccions Internes, l’adjudicació es 
farà a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l’establert 
en l’annex núm. 5.A, d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació. Les resolucions seran 
motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de la Mesa de 
Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts a 
la proposta de la Mesa. 
 
 
9.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El procediment de formalització del contracte es portarà a terme de conformitat amb la instrucció 7 
del Capítol VI de les Instruccions Internes. 
 
9.1.- Documentació exigible. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat assenyali, 
l’adjudicatari haurà de lliurar a Infraestructures.cat la documentació que es relaciona en la 
Instrucció 7.1 del capítol VI de les Instruccions Internes, amb les precisions següents:  
 

- Abans de la formalització del contracte l’adjudicatari ha de constituir la garantia definitiva 
pel 5% de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs). En cas que la garantia definitiva es 
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constitueixi mitjançant aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus 
que figura a l’annex núm. 5A d’aquest Plec de Bases. En cas que la garantia definitiva es 
constitueixi mitjançant assegurança de caució, aquesta s’haurà de formalitzar segons el 
model que figura a l’annex núm. 5B d’aquest Plec de Bases.  

 
- L’Adjudicatari haurà d’acreditar tenir subscrita una pòlissa de Responsabilitat Civil 

Professional que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de 
l’execució del Contracte i fins a un import no inferior a 300.000 Euros. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació mínima de 10 dies naturals. 
 
9.2.- Document de formalització 
 
El contracte es formalitzarà d'acord amb el model que s'adjunta a aquest Plec de Bases, sent 
d’aplicació en el document contractual allò previst en les Instruccions 7.2 i 7.3 del Capítol VI de les 
Instruccions Internes.  
 
9.3.- Modificació del contracte 

9.3.1.- Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de 
mesures d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès  públic. 
 

9.3.2.- Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un 
tercer, amb autorització de l’Òrgan de Contractació, prèvia sol·licitud per escrit signada pel cedent 
i el cessionari en la qual s’indicaran els motius de la mateixa. 
 
Per tal d’ésser autoritzada la cessió és indispensable donar compliment a tots i cadascun dels 
requisits establerts a continuació: 
  

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 
del mateix o en el cas que aquest hagi estat declarat en concurs de creditors, que es 
compleixin les exigències que estableixi la normativa aplicable a les Administracions 
Públiques. 
 
- Que les característiques del cedent no hagin estat determinants per a l’adjudicació del 
contracte. 

 
- Que el cessionari tingui la capacitat adient per a contractar amb Infraestructures.cat i 
acrediti la solvència requerida al cedent d’acord amb el present Plec de Bases, a més de 
que no incorri en cap causa de prohibició per a contractar de les que recull el TRLCSP i 
la Directiva 2014/24/UE. 

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar 
que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la 
cessió a dur a terme. 
 
- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 
present Plec de Bases, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà 
retornada quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 
 

Abans d’autoritzar la cessió, Infraestructures.cat requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal 
objecte de cessió.  
 
Obtinguda l’autorització es procedirà a la seva formalització documental, en la que intervindran, 
el cedent, el cessionari i Infraestructures.cat. El document definirà les relacions amb el nou 
adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que es considerin adients 
ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, fent constar, en tot cas, 
que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la data en que es formalitzi la 
cessió. 
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Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió, i en la data que Infraestructures.cat 
assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a Infraestructures.cat la garantia definitiva, 
lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de la cessió del contracte. 
 

9.3.3.- Llevat dels punts anteriors, el contracte objecte d’aquest Plec només es podrà modificar en 
els casos i amb els límits establerts en el contracte tipus d’aquesta licitació. 
 
 
10.-  LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució de l’objecte del contracte, en els termes 
previstos en la Instrucció 11 del capítol I de les Instruccions Internes.  
 
En particular, l’empresa adjudicatària ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, 
en català. Així mateix, l’empresa adjudicatària assumeix l’obligació de destinar a l’execució del 
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les 
prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar 
les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si 
s’escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana 
per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
 
11.- PROTECCIÓ DE DADES    
 
El compliment per part d’Infraestructures.cat de les obligacions i deures dimanades de la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es regirà 
d’acord amb allò previst a la instrucció 12 del Capítol I de les Instruccions Internes.  
 
 
12.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
 
D’acord amb allò previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, els licitadors, durant la tramitació de la licitació, estaran obligats a 
donar compliment als principis ètics i regles de conducta previstos a la instrucció 13 del Capítol I 
de les Instruccions Internes. 
 
 
13.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIONAL 
 
La preparació i l’adjudicació del contracte sota procediments de contractació no subjectes a 
regulació harmonitzada es troba regulada al TRLCSP, en els termes i condicions establerts, tenint 
en compte especialment els articles 137, 189 i 191 de l’esmentat text refós. 
 
D'acord amb allò previst en l'article 20 del TRLCSP, el present contracte es regirà per les normes 
del dret privat pel que fa als efectes, compliment i extinció, i per allò previst al TRLCSP i a les 
previsions de l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE que són d’aplicació directa  pel que fa a la 
seva modificació. 
 
Sense perjudici del conveni arbitral que s’estableixi al contracte model, l’ordre jurisdiccional civil 
serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i 
extinció dels contractes, així com per a conèixer quantes qüestions litigioses afectin a l’adjudicació 
dels mateixos, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del TRLCSP. 
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ANNEX NÚM. 1 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS 
D’APTITUD PER CONTRACTAR AMB INFRAESTRUCTURES.CAT 

 
Declaració responsable per a persona jurídica 
 
El senyor/a ___________amb NIF __________en nom i representació de l’empesa ___________, 
amb CIF ______, de la qual actua en condició de (administrador únic, solidari, mancomunat, 
apoderat etc) segons escriptura pública atorgada davant el Notari de _____(lloc), senyor/a 
__________, en data _____ i núm. de protocol ___________, amb facultats suficients per al 
present acte, declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a 
licitadora del contracte “_________________”,  
 
*(en cas de concórrer en  UTE, s’indicarà en la declaració i cada membre omplirà la seva pròpia 
declaració) 
 
a) Està facultada per contractar amb Infraestructures.cat, atès que té la personalitat jurídica i 

plena capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a la base 5.1 del Plec de bases de la 
licitació i el capítol IV de les Instruccions Internes de Contractació i la finalitat o l’activitat de 
l’empresa està relacionada amb l’objecte del contracte, segons resulta dels seus estatuts o 
regles fundacionals. 
 

b) [seleccionar segons apliqui] L’empresa disposa de la corresponent habilitació empresarial o 
professional que, si s’escau, és exigible per a la realització de la seva activitat o prestació que 
constitueix l’objecte del contracte licitat. 
 

c) L’empresa no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 60 
del TRLCSP, ni en les previstes en l’article 57 apartats 1, 2, 4 i 5 de la Directiva 2014/24/UE, i 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
de conformitat amb les disposicions vigents.  
(En cas que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé 
al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent, 
aquesta circumstància es farà constar en la present declaració) .  
 
[seleccionar segons apliqui] Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest 
impost. / Que el licitador es troba en algun dels supòsits d'exempció recollit al text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals en relació amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques i 
està donat d'alta en el cens d'obligats tributaris 
 

d) Que l’empresa compleix amb els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional exigits a la base 5.2 del Plec de bases de la licitació i el capítol IV de les 
Instruccions Internes de Contractació.  

 
e) [seleccionar segons apliqui] Que l’empresa s’acull a la facultat de recórrer a la solvència i 

mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que preveuen els articles 64 del TRLCSP i 63 
de la Directiva 2014/24/UE, en concret: 

(identificar empresari i la solvència i/o mitjans en els que es basa per a l’execució del 
contracte) 
Aquest tercer operador compleix les condicions d’aptitud previstes en el Plec de Bases i 
en cas de resultar adjudicatari serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 

 
f) Que l’empresa que represento:  

Està inscrita al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE) 
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SI NO 
 

Està inscrita al Registre d’Empreses Licitadores (RELI) 
 

SI NO 
 

(En cas de  resposta positiva en qualsevol dels dos apartats anteriors seleccionar 
únicament un dels dos aspectes reflectits a continuació) 

 
1) Declaro que les circumstàncies reflectides en el certificat no han variat. 
2)Declaro que les dades registrals han canviat i faig constar que les noves dades 
són les següents: 

 
(Caldrà afegir la documentació corresponent a les modificacions indicades). 
 

g) [seleccionar  segons apliqui: declarar eventual concurrència de vincles privilegiats] 
 

h) Es té per assabentat que s’estableix el perfil d’Infraestructures.cat 
(http://www.infraestructures.cat/) com el mitjà de notificació a emprar per part 
d’Infraestructures.cat amb els licitadors, d’acord amb els terminis i condicions que 
s’estableixin en els Plecs de bases o les Instruccions Internes de Contractació. 
 

i) La informació i documents aportats en els sobres núm. 1, 2 i, si escau, 3 són de contingut 
absolutament cert.  
 

j) S’autoritza a Infraestructures.cat a obtenir directament dels òrgans administratius competents 
les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries, existents a bases de 
dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, en el seu cas, a 
l’adjudicació del contracte.  
 

k) La persona que compareix i signa la proposició té poder bastant per representar l’empresa, 
que aquest poder s’ha atorgat davant de fedatari públic, ha estat inscrit en el registre mercantil 
o registre oficial corresponent i aquest poder es troba vigent i no ha estat revocat. 
 
 
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
 (lloc i data) 
Signatura. 
 
 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin a la declaració responsable determinarà l’exclusió automàtica del licitador 
des del moment en que es tinguin constància d’aquest fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com 
les prohibicions per contractar amb el sector públic. 
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Declaració responsable per a persona física 
 
El senyor/a __________, amb NIF ________en nom propi, declaro sota la seva responsabilitat, 
com a licitador del  contracte “.....................................................”, que  
 
*(en cas de UTE cada membre omplirà la seva pròpia declaració i cada membre omplirà la seva 
pròpia declaració) 
 
 
a) Estic facultat/da per contractar amb Infraestructures.cat, atès que tinc la personalitat jurídica i 

plena capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a la base 5.1 del Plec de bases de la 
licitació i el capítol IV de les Instruccions Internes de Contractació.   
 

b) [seleccionar  segons apliqui] Disposo de la corresponent habilitació empresarial o professional 
que, si s’escau, es exigible per a la realització de la seva activitat o prestació que constitueix 
l’objecte del contracte licitat. 
 

c) No estic compres/a en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 60 del TRLCSP, ni 
en les previstes en l’article 57 apartats 1, 2, 4 i 5 de la Directiva 2014/24/UE, i estic al corrent 
en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat 
amb les disposicions vigents.  
 
(En cas que no s’estigui obligat a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé al 
compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent, 
aquesta circumstància es farà constar en la present declaració) .  
 

d) [seleccionar  segons apliqui] Que estic donat/da d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. / Que em 
trobo en algun dels supòsits d'exempció recollit al text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals en relació amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques i està donat/da d'alta en 
el cens d'obligats tributaris. 
 

e) Que compleixo amb els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
exigits a la base 5.2 del Plec de bases de la licitació i el capítol IV de les Instruccions Internes 
de Contractació.  

 
f) seleccionar segons apliqui] Que m’acullo a la facultat de recórrer a la solvència i mitjans 

d’altres empreses de conformitat amb el que preveuen els articles 64 del TRLCSP i 63 de la 
Directiva 2014/24/UE, en concret: 

(identificar empresari i la solvència i/o mitjans en els que es basa per a l’execució del 
contracte) 
Aquest tercer operador compleix les condicions d’aptitud previstes en el Plec de Bases i 
en cas de resultar adjudicatari serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 

 
g) [seleccionar  segons apliqui declarar eventual concurrència de vincles privilegiats] 
 
 
h) Em tinc per assabentat/da que s’estableix el perfil d’Infraestructures.cat 

(http://www.infraestructures.cat/) com el mitjà de notificació a emprar per part 
d’Infraestructures.cat amb els licitadors, d’acord amb els terminis i condicions que 
s’estableixin en els Plecs de bases o les Instruccions Internes de Contractació. 

 
i) La informació i documents aportats en els sobres núm. 1, 2 i, si escau, 3 són de contingut 

absolutament cert.  
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j) Autoritzo a Infraestructrures.cat a obtenir directament dels òrgans administratius competents 
les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries, existents a bases de 
dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, en el seu cas, a 
l’adjudicació del contracte.  
 
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
 (lloc i data) 
Signatura. 

 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que 
s’incorporin a la declaració responsable determinarà l’exclusió automàtica del licitadores 
des del moment en que es tinguin constància d’aquest fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com les 
prohibicions per contractar amb el sector públic. 
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ANNEX NÚM. 2 
 
 
 
 

Barcelona, ……… de ……………de………….. 
 
 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., certifica: 
 
 
 Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat 

modificades respecte a les que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la carta enviada 
per ....[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ………….. 

 
 
 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder, motiu 

pel qual adjuntem la carta enviada per ....[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ......... 
 
 
 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han 

estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la 
carta enviada per ....[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ………………. 

 
 
 
 
A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en 
cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitació anterior. 
 
 
 
I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 

Signatura 
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ANNEX NÚM. 3 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
 

 
 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., declara que la societat ________________________1: 
 
 
 

-        NO  està subjecte al disposat per la Llei 2/2007, de 15 de març de Societats 
professionals. 

 
 
 
-        SÍ està subjecte al disposat per la Llei 2/2007, de 15 de març de Societats 

professionals, adjuntant en acreditació del seu compliment, document acreditatiu de la 
corresponent inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura de 
________________________ 

 
 
 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
Signatura 

 

                                                 
 
1 Marcar amb una creu el que correspongui. 
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ANNEX NÚM. 4 
PROPOSTA ECONÒMICA 

 
 
 
El Sr. .................................. amb residència a ................................ carrer 
................................................................ núm. .............. assabentat de l’anunci publicat al perfil 
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per al contracte de serveis per 
a l’assistència, assessorament i la defensa jurídica en matèria laboral i de seguretat i salut  a 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i a l’ens 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), es compromet en nom (propi o de l'empresa 
que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions, d’acord 
amb l’oferta següent: 
 
 
Total valor del servei: 50.000 Euros (IVA no inclòs)  
 
(Aquest preu no es podrà modificar i no es considera un preu fix, total i alçat, essent el preu final 
del servei el que resulti d’aplicar als treballs efectivament realitzats durant la vigència del contracte 
els preus unitaris ofertats).  
 
 
Respecte del preu unitari establert a l’apartat A1 del Quadre-Resum de característiques de la licitació, el 
percentatge de baixa ofertat és de .......................% (establert en percentatge amb aproximació de dos 
decimals).  
(El percentatge de baixa ofertat no podrà superar el 20,00%) 
 
 
 
Respecte dels preus unitaris establerts a l’apartat A2 del Quadre-Resum de característiques de la 
licitació, el percentatge de baixa ofertat és de .......................% (establert en percentatge amb 
aproximació de dos decimals). Aquest percentatge de baixa és únic per a tots els preus unitaris. 
(El percentatge de baixa ofertat no podrà superar el 20,00%) 

 

 

 

 
 

Termini de validesa de l’oferta: .................mesos 
 

 
 
 
 
 
 
 
Signatura: 
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ANNEX NÚM. 5A 
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
(intervingut/autoritzat per Notari) 

 
 
 
 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., 
D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen 
trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa 
......................., en interès i benefici d‘INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat), i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicació), a 
efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les 
obligacions concretades en el corresponent Contracte de serveis ..................................... i en la 
Instrucció 2 del capítol V de les Instruccions Internes  i la base 8.1 del plec de bases. 
 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al  propi contracte, a 
pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la 
suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (5% del preu d’adjudicació) 
Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota 
excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos 
la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició 
o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 5B 
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA  

 
 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 

ASSEGURA 
 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, SAU, en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (5% del preu 
d’adjudicació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i 
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la formalització i execució del 
contracte de serveis ..................................................................... 
............................................................................................................................. i en la Instrucció 2 
del capítol V de les Instruccions Internes  i la base 8.1 del plec de bases. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caràcter 
incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que 
fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 
devolució previstes al  propi contracte. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
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ANNEX NÚM. 6A 
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA, 
ASSESSORAMENT I LA DEFENSA JURÍDICA EN MATÈRIA LABORAL I DE SEGURETAT I 
SALUT  A INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU 
(INFRAESTRUCTURES.CAT) I A L’ENS INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE 
CATALUNYA (IFERCAT 
 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 

1.-  Criteris automàtics de valoració ..........................................................................0 a 50 
 

1.1 Oferta econòmica.....................................................................................................0 a 40  
 

1.1.1. Oferta econòmica pel servei de defensa jurídica i processal 
........................................................................................................................0 a 20  

La baixa no podrà ser superior al 20% 
 
Pi =  20 – [ (bmàx – bi) ]                            On,   bi = baixa ofertada pel licitador 

            bmàx = baixa màxima  
 
1.1.2 Oferta econòmica pel servei d’assessorament jurídic en matèria laboral i de 
seguretat i salut ...............................................................................0 a 20  
La baixa no podrà ser superior al 20% 

 
Pi =  20 – [ (bmàx – bi) ]                            On,   bi = baixa ofertada pel licitador 

           bmàx = baixa màxima  
 
 1.2 Contractes d’assessorament en matèria laboral i de seguretat i salut a entitats 

públiques sense condició d’Administració Pública en que hagi intervingut algun 
membre de l’equip assignat  
............................................................................................................................ 0 a 6 

 
Per cada contracte signat d’assessorament en matèria laboral i de seguretat i salut a entitats 
públiques sense condició d’Administració Pública, en que hagi intervingut algun membre de 
l’equip assignat en els darrers 5 anys: 2 punts, fins un màxim de 6 punts. 

 
1.3 Millores addicionals a l’execució del contracte.................................................0 a 4 

 
Per aportar una persona més a l’equip especialitzat en les matèries objecte del contracte  
amb una experiència mínima de 5 anys: 2punts fins un màxim de 4 punts. 

 
 
2.-  Oferta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor................................ 0 a 50 (a)  

 
 
 2.1.- Proposta de desenvolupament de les feines objecte del 

contracte.................................................................................................         0 a 30 
 
Es puntuarà el grau de definició descriptiva i la sistemàtica de desenvolupament de les 
tasques a realitzar tant en el serveis d’assessorament jurídic com en el servei de defensa 
judicial en matèria laboral i de seguretat i salut.   

 
 2.2.-  Organigrama i sistemàtica de treball assignat ........................................            0 a 20 
 

Es puntuarà tenint en compte els sistemes de treball proposats i la sistemàtica de 
coordinació i supervisió de l’equip amb la finalitat d’assegurar la qualitat del servei i en 
tramitacions urgents.   
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 Total puntuació.....................................................0 a 100 
 

 

 (a)  Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran excloses de la 
licitació, les que obtinguin una puntuació inferior a 30 punts. 
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ANNEX NÚM. 6B 

BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA 
   

 
2.  OFERTA TÈCNICA [0-50] 
 
 
2.1 Proposta de desenvolupament de les feines objecte del contracte    [0-30] 
 
2.1.1 Definició descriptiva del desenvolupament del servei d’assessorament jurídic laboral i 
seguretat i salut: [0-15] 
 
Es valorarà la memòria presentada pel licitador analitzant els següents elements:  

 
 La descripció del desenvolupament dels treballs d’assessorament jurídic laboral  i seguretat i 

salut, en base a l’avaluació de la metodologia proposada en l’assessorament: 
 

a) Si la descripció del desenvolupament dels treballs és molt adequada i detallada atenent 
als serveis a realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i Ifercat 

          ... ..............................................................(10 -15] 
b) Si la descripció del desenvolupament dels treballs és simplement adequada, atenent 
als serveis a realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i Ifercat 
.......................................................(5-10] 
 
c) Si la descripció del desenvolupament dels treballs és poc adequada, atenent als serveis 
a realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i Ifercat 
.................................................................(0-5] 

 
2.1.2 Definició descriptiva del desenvolupament del servei de defensa jurídica i  laboral i 
seguretat i salut: ....................................................................................................[0-15] 
 
 La descripció del desenvolupament dels treballs de defensa jurídica en matèria laboral i 

seguretat i salut. 
 
a) Si la descripció del desenvolupament dels treballs és molt adequada i detallada atenent 
als serveis a realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i Ifercat 

................................................................................(10-15] 
b) Si la descripció del desenvolupament dels treballs és simplement adequada, atenent 
als serveis a realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i Ifercat 
...................................................................(5-10] 
c) Si la descripció del desenvolupament dels treballs és poc adequada, atenent als serveis 
a realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i Ifercat 
....................................................................(0-5] 

 
2.2. Organigrama i sistemàtica de treball assignat.............................   [0-20] 
 
2.2.1 Sistemàtica de supervisió i coordinació d’equip........    [0-10] 
 
 La  descripció de la sistemàtica de desenvolupament dels treballs incloent la descripció de 

les tasques a realitzar per cadascun dels membres de l’equip en els treball d’assessorament 
jurídic laboral  i seguretat i salut.       [0-5] 

 
a) Si la descripció de l’assignació de tasques a realitzar per cadascun dels membres de 
l’equip és molt adequada i detallada atenent als serveis a realitzar i les característiques 
pròpies d’Infraestructures i Ifercat. ..................................(3-5] 
b) Si la descripció de l’assignació de tasques a realitzar per cadascun dels membres de 
l’equip és simplement adequada, atenent als serveis a realitzar i les característiques 
pròpies d’Infraestructures i Ifercat..............................(1-3] 
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c) Si la descripció de l’assignació de tasques a realitzar per cadascun dels membres 
de l’equip és poc adequada, atenent als serveis a realitzar i les característiques 
pròpies d’Infraestructures i Ifercat...................................(0-1] 

 
 La descripció del desenvolupament dels treballs incloent la descripció de les tasques a 

realitzar per cadascun dels membres de l’equip en els treballs de defensa jurídica en matèria 
laboral i seguretat i salut..................................................................................[0-5] 

 
a) Si la descripció de l’assignació de tasques a realitzar per cadascun dels membres de 
l’equip és molt adequada i detallada atenent als serveis a realitzar i les característiques 
pròpies d’Infraestructures i Ifercat. 
...........................................................................................(3-5] 
b) Si la descripció de l’assignació de tasques a realitzar per cadascun dels membres de 
l’equip és simplement adequada, atenent als serveis a realitzar i les característiques 
pròpies d’Infraestructures i Ifercat 
............................................................................................(1-3] 
c) Si la descripció de l’assignació de tasques a realitzar per cadascun dels membres 
de l’equip és poc adequada, atenent als serveis a realitzar i les característiques 
pròpies d’Infraestructures i Ifercat...........................................(0-1] 

 
2.2.2.  Descripció de la sistemàtica d’actuació davant de situacions que requereixen d’una 

tramitació urgent.            [0-10]  

 
a) Si la sistemàtica d’actuació prevista és molt adequada i detallada atenent els serveis a 
realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i Ifercat......... (7-10] 
b) Si la sistemàtica d’actuació prevista és simplement adequada atenent als serveis a 
realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i Ifercat...........(3-7] 
c) Si la sistema d’actuació prevista és poc adequada atenent als serveis a realitzar i les 
característiques pròpies d’Infraestructures i Ifercat..............................(0-3] 
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ANNEX NÚM. 7  
MODEL REBUT LLIURAMENT PROPOSICIONS 

 
 
 
 

Lloc: Infraestructures.cat, carrer dels Vergós 36-42, 08017 - Barcelona 
Data: 
Hora: fins les 13 hores 
 
 
 
 
 
 
Hem rebut de l’Empresa (Nom de l’Empresa i número d’identificació fiscal o UTE que es presenta 
a la licitació), la proposició corresponent a l’expedient 
 

(títol i clau de la licitació) 
 
Lliurada per, 
 
 
Sr/Sra: 
DNI: 
 
 
 
 
Empresa missatgeria (si és el cas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, ……… de ……………de………….. 
 

 
 
 
 
 


