
 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES    PELS SPELS SPELS SPELS SERVEIS DE REPRESENTACIÓ I ERVEIS DE REPRESENTACIÓ I ERVEIS DE REPRESENTACIÓ I ERVEIS DE REPRESENTACIÓ I 

DEFENSA JURÍDICA EN L’ÀMBIT LABORALDEFENSA JURÍDICA EN L’ÀMBIT LABORALDEFENSA JURÍDICA EN L’ÀMBIT LABORALDEFENSA JURÍDICA EN L’ÀMBIT LABORAL    PER ICBPER ICBPER ICBPER ICB    

 

1.1.1.1. ObjecteObjecteObjecteObjecte    

Aquest document té com a objecte fixar les condicions tècniques que han de regir la 

contractació per a la prestació del servei de representació i defensa jurídica en 

l’àmbit laboral per Informació i Comunicació de Barcelona SA, societat privada 

municipal (ICB).  

Aquest document té caràcter contractual i haurà de ser signat per l’adjudicatari en 

el moment de formalitzar-se el contracte. La presentació d’ofertes presumeix 

l’acceptació incondicionada i implícita per part dels licitadors de totes i cadascuna 

de les clàusules i condicions establertes en el Plec de clàusules administratives i 

prescripcions tècniques, sense cap excepció. 

 

2.2.2.2. DDDDescripció del serveiescripció del serveiescripció del serveiescripció del servei    

Prestació dels serveis de representació i assistència en jutjats i tribunals de 

qualsevol tipus de matèria en l’àmbit laboral i/o social en totes les instàncies de la 

jurisdicció sociolaboral i en qualsevol altra jurisdicció a la que pugui correspondre 

en el seu cas, incloent: 

• La preparació dels plets amb les reunions que siguin necessàries 

• Redacció i presentació de documents i altres escrits de venciment i tràmit 

• Preparació i presentació de demandes i recursos, així com qualsevol altre 

document que sigui necessari en l’àmbit jurídic 

• Representació i assistència en jutjats i tribunals en qualsevol tipus de 

matèria, amb impacte en l’àmbit laboral, a totes les instàncies fins a obtenir 

una sentència definitiva i/o l’arxiu de les actuacions. 

• Representació i assistència davant les unitats, serveis o centres de mediació, 

arbitratge i conciliació  

• Assessorament i assistència en possibles negociacions amb treballadors 

demandants 

• Assessorament en la matèria objecte d’aquesta licitació als òrgans de govern 

d’ICB (consell d’administració i direcció) 

A títol informatiu ICB té una plantilla de 204 treballadors tots prestant serveis al 

centre de treball de la Plaça Tísner, 1 de 08018 Barcelona. 

Actualment ICB té pendents de judici 30 procediments per demandes individuals 

presentades per 160 treballadors. Els demandants declaren que estan en situació 

de cessió il·legal i reclamen quantitats per diferències salarials d’entre 20.000€ i 

100.000€ (seguretat social a càrrec empresa i interessos moratoris no inclosos).  

S’estima que es poden presentar 10 demandes més en el període de vigència 

d’aquest contracte. 

 



 

 

3.3.3.3. DDDDuradauradauradaurada    

Per poder establir el valor estimat del contracte, s’ha previst una durada d’un any 

prorrogable per un més. Tot i així, la durada del contracte queda vinculada a la dels 

procediments judicials en primera i segona instància. 

 

4.4.4.4. Mitjans requeritsMitjans requeritsMitjans requeritsMitjans requerits    

L’adjudicatari haurà d’aportar tots els mitjans materials, tècnics i humans 

necessaris per a la correcta execució del servei. 

 

5.5.5.5. Solvència TècnicaSolvència TècnicaSolvència TècnicaSolvència Tècnica    i professionali professionali professionali professional    específicaespecíficaespecíficaespecífica    

    

5.1.5.1.5.1.5.1. Serveis realitzatsServeis realitzatsServeis realitzatsServeis realitzats    

Els licitadors hauran de presentar un port foli del seu despatx on quedin reflectides 

les característiques del bufet professional, la seva dimensió i especialitats i la seva 

cartera de clients. 

Es valorarà la multidisciplinarietat en les diferents especialitats de dret i que entre 

els seus clients en matèria de dret laboral hi figurin administracions i empreses 

públiques i en especial televisions públiques. 

Els licitadors hauran de presentar una relació dels principals serveis realitzats en els 

darrers cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari públic o privat dels 

mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats 

expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitats del 

sector públic, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l’empresari. L’import anual que l’empresari haurà d’acreditar com executat durant 

l’any de major execució en el període citat és de 200.000€ en serveis d’igual o 

similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte de la licitació. 

Concretament, el licitador haurà d’acreditar un mínim de DOS treballs 

d’assessorament en matèria jurídic laboral. 

    

5.2.5.2.5.2.5.2. Equip professionalEquip professionalEquip professionalEquip professional    

Es presentarà una relació detallada dels membres de l’equip professional que 

directament participaran en la realització dels treballs. S’indicarà el grau de 

responsabilitat, dedicació estimada, àmbit d’especialització, antiguitat a l’empresa i 

titulació. 

L’equip de l’adjudicatari haurà d’estar format per personal altament qualificat i amb 

àmplia experiència en la prestació dels serveis descrits. 

S’haurà d’acreditar que el professional responsable d’aquest servei sigui llicenciat 

en dret, màster o estudis de postgrau en assessoria jurídic laboral o relacions 



 

 

laborals, amb una experiència professional en el àmbit jurídic de com a mínim 10 

anys, col·legiat com a exercitant al menys 8 anys i en exercici com advocat 

laboralista en totes les instàncies de almenys 7 anys. 

Es valorarà l’assignació al servei de com a mínim un altre professional amb la 

mateixa formació, amb una experiència professional en el àmbit jurídic de com a 

mínim 5 anys, col·legiat/da en exercici al menys 4 anys i en exercici com advocat 

laboralista en totes les instàncies de almenys 4 anys. 

També es valorarà l’experiència del responsable del servei com formador o docent 

en matèries de dret laboral. 

El licitador haurà d’aportar el currículum vitae del personal assignat a la prestació 

del servei que haurà d’incloure les referències contrastades i justificatives de 

l’experiència professional necessària per a la prestació del servei mitjançant la 

relació subscrita dels principals serveis o treballs similars dels darrers tres anys pel 

personal assignat al servei. S’hauran d’aportar certificats de bona execució, 

declaracions responsables del client, del personal encarregat de la supervisió del 

mateix o del propi licitador. A les declaracions caldrà fer referència a l’abast de 

l’actuació, client i any d’execució.  

S’haurà de presentar també la documentació que acrediti la titulació dels 

professionals encarregats dels servei que es licita. 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. Memòria explicativaMemòria explicativaMemòria explicativaMemòria explicativa    

Els licitadors hauran de presentar una memòria explicativa que contindrà un índex, a 

doble cara amb lletra Arial 11, interlineat senzill. No podrà superar l’extensió de 30 

pàgines amb memòria i annexos. 

La memòria contindrà els següents apartats: 

• Metodologia de treballMetodologia de treballMetodologia de treballMetodologia de treball    

El licitador haurà de presentar una breu descripció de la metodologia de treball 

que proposa emprar per a la realització dels servei fent referència a aquells 

aspectes que consideri oportuns. 

Es valorarà que la metodologia presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o 

complementi les tasques descrites en aquest plec tècnic. Es valorarà 

negativament la manca de coherència amb les tasques descrites. 

• EstratègiaEstratègiaEstratègiaEstratègia    de defensade defensade defensade defensa    

Es valorarà la coherència dels arguments de defensa que es plategin. 

• Presentació de la memòriaPresentació de la memòriaPresentació de la memòriaPresentació de la memòria    

Es valorarà la facilitat de comprensió de la memòria. 

 

 



 

 

6.6.6.6. MilloresMilloresMilloresMillores    

Es valoraran les jornades formatives i informatives, així com els butlletins 

informatius que s’incloguin a l’oferta per al personal de recursos humans d’ICB que 

gestiona les matèries relacionades amb aquesta licitació: nova legislació aplicable, 

canvis de criteri de la inspecció de treball, nova jurisprudència laboral o social, 

matèries fiscals aplicables a les retribucions dels empleats, etc... 

 

7.7.7.7. Càlcul del valor estimatCàlcul del valor estimatCàlcul del valor estimatCàlcul del valor estimat    

Pel càlcul del valor estimat s’ha fet la hipòtesis de la realització de 40 judicis en 

primera instancia i els seus corresponents recursos de suplicació i 10 CMAC’S.  

El valor estimat s’ha calculat en base al preu de les contractacions formalitzades 

anteriorment per ICB de serveis de defensa jurídica, de la següent forma: 

o 10 CMAC’S: 200€ cadascun  

o 40 judicis en primera instància: 2.200€ cadascun 

o 40 recursos de suplicació: 1.300€ cadascun 

La facturació es realitzarà en funció del treball realment executat, valorat als preus 

ofertats. ICB no té l’obligació d’esgotar el pressupost en la seva totalitat, quedant 

limitat a les reals necessitats de la societat. 

 

 

Barcelona 24 de juliol de 2018 

 

 

 


