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Plec de condicions tècniques per a l’Acord Marc d’homologació de proveïdors de 

serveis d’assessoria jurídica en els diferents àmbits del dret que tenen incidència en 

l’activitat de Mercabarna  

 

Lot 1: Dret administratiu 

Lot 2: Dret financer i tributari 

Lot 3: Dret laboral i prevenció de riscos laborals 

Lot 4: Dret civil i mercantil 

Lot 5: Dret penal 

Lot 6: Dret en protecció de dades de caràcter personal 

 

 

Clàusula 1.- Objecte del contracte  

 

L’objecte d’aquesta contractació a través del procediment d’Acord Marc és el 

d’homologar proveïdors amb un grau d’especificació, tant a nivell de coneixements 

tècnics com a nivell d’experiència pràctica professional, suficient per a prestar serveis 

d’assessorament i representació jurídiques a Mercabarna en aquells àmbits del dret que 

tenen incidència en el desenvolupament per part de l’empresa de la seva activitat.  

 

Els serveis que es poden requerir per part de Mercabarna poden consistir tant en un 

assessorament continuat que garanteixi el compliment, en l’exercici de l’objecte de la 

societat, de la normativa en els àmbits del dret dels inclosos a l’Acord Marc, així com la 

resolució dels dubtes que puguin sorgir en aplicació d’aquesta. També en l’assistència i 

representació davant d’instàncies judicials o administratives.   

 

Clàusula 2.- Descripció de l’abast dels serveis inclosos a l’objecte 

 

2.1. Lot 1: Dret administratiu  
 
Els serveis d’assessoria i assistència jurídica en l’àmbit del dret administratiu inclouen 

els següents aspectes, que es relacionen a títol merament enunciatiu, sense que la llista 

indicada tingui un caràcter limitat: 

 

a) Assessorament en matèria de contractació pública, tenint en consideració que 

Mercabarna actua com a poder adjudicador de l’Ajuntament de Barcelona, i, per 

tant, és d’aplicació a la seva activitat la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 

Públic, així com la normativa elaborada per l’Ajuntament de Barcelona en 

desenvolupament d’aquesta llei: 
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a. Consultes sobre els expedients de licitació realitzats per Mercabarna.  

b. Consultes sobre l’execució dels contractes adjudicats. 

 

b) Assistència en la tramitació dels recursos que es puguin originar en el 

desenvolupament dels expedients de licitació, així com en el l’execució dels 

contractes adjudicats com a resultat d’aquests expedients: 

a. Recursos en seu administrativa, davant de l’Òrgan de contractació o bé 

d’instàncies superiors.  

b. Recursos en via judicial que es generin com a conseqüència de la 

tramitació dels procediments de licitació, o bé de l’execució de 

contractes adjudicats en base a aquests procediments.  

 

c) Assessorament relatiu a les novetats legislatives que apareguin en l’àmbit de la 

contractació pública, així com també d’aquells altres àmbits del dret 

administratiu que puguin tenir incidència en l’activitat de Mercabarna. 

 

d) Assessorament en qualsevol àmbit del dret administratiu que pugui afectar a 

l’activitat de MERCABARNA. 

 
2.2. Lot 2: Dret financer i tributari 
 
Els serveis d’assessoria i assistència jurídica en l’àmbit del dret financer i tributari 

inclouen els següents aspectes, que es relacionen a títol merament enunciatiu, sense 

que la llista indicada tingui un caràcter limitat: 

 

a) Assessorament en relació a aquelles actuacions habituals i recurrents de la 

societat en matèria de dret financer i tributari, tals com el compliment de les 

obligacions comptables i de les obligacions tributàries (Impostos de Societats, 

retencions practicades a treballadors o professionals, IVA, IGIC, Impostos locals, 

etc.).  

 

b) Anàlisi de les implicacions fiscals de les operacions econòmiques específiques 

que pugui realitzar l’entitat.  

c) Informació sobre novetats tributàries i legislatives en general que tinguin 

afectació a l’activitat de l’empresa, i assessorament sobre la forma d’aplicar-la i 

les implicacions que se’n puguin derivar. 

d) Planificació fiscal del tancament de l’exercici.  
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e) Assistència i assessorament en la complementació de les liquidacions que s’hagin 

de presentar davant de l’Administració Tributària com a conseqüència del 

compliment de les obligacions tributàries.  

f) Assistència en la realització de tràmits i actuacions davant l’Administració 

Tributària, en l’àmbit de gestió, recaptació i inspecció tributària, tals com 

compareixences, signatura de diligències, elaboració i presentació d’escrits, 

atenció i contestació a requeriments, elaboració i presentació d’escrits 

d’al·legacions en expedients administratius, etc.  

g) Assistència en la tramitació de recursos davant de l’Administració Tributària, així 

com de procediments judicials que es puguin originar com a conseqüència de la 

resolució d’aquests recursos.  

h) Elaboració d’informes pericials de caràcter econòmic/financer en procediments, 

tant en via judicial com en via administrativa, en què l’empresa els pugui 

requerir.  

2.3. Lot 3: Dret laboral i prevenció de riscos laborals 
 
En aquest àmbit engloben tan els dret laboral com la prevenció de riscos laborals i els 

licitadors poden optar per presentar propostes per una o ambdues branques. Els serveis 

inclouen els següents aspectes, que es relacionen a títol merament enunciatiu, sense 

que la llista indicada tingui un caràcter limitat: 

 

A) Dret laboral. 

 

a) Assessorament en el compliment dels requisits legals que són d’aplicació a 

Mercabarna en relació a la contractació de personal de l’empresa: 

a. Assessorament en relació al contingut i requisits dels contractes laborals.  

b. Assessorament en matèria de negociació col·lectiva, tant a nivell 

d’empresa com a nivell sectorial.  

c. Assessorament en conflictes col·lectius. 

d. Assessorament i assistència en expedients de modificació substancial de 

les condicions de treball o d’acomiadament.  

 

b) Assessorament en matèria de compliment de les obligacions amb la Tresoreria 

General de la Seguretat Social.  
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c) Assistència en les actuacions davant de la Inspecció de Treball, així com dels 

altres òrgans administratius competents en la matèria, derivades d’expedients 

tramitats per aquests òrgans.  

 

d) Assistència en les actuacions desenvolupades en via judicial com a conseqüència 

de controvèrsies sorgides amb treballadors de l’empresa o bé amb la Tresoreria 

General de la Seguretat Social o òrgans administratius amb competències en 

matèria laboral.    

 

e) Assessorament relatiu a les novetats legislatives que apareguin en l’àmbit del 

dret laboral.  

 
B) Prevenció de riscos laborals. 

 

a) Assessorament en matèria de compliment de la legislació d’aplicació en l’àmbit 
de la Prevenció de riscos laborals, així com assistència en els expedients que es 
puguin originar en aquesta matèria amb les empreses contractades per 
Mercabarna com a conseqüència de la tasca de coordinació d’activitats 
empresarials dins del recinte de la societat.  
 

b) Assessorament relatiu a les novetats legislatives que apareguin en l’àmbit  de la 
prevenció de riscos penals.  
 

2.4. Lot 4: Dret civil i mercantil 
 
Els serveis d’assessoria i assistència jurídica en l’àmbit del dret civil i mercantil inclouen 

els següents aspectes, que es relacionen a títol merament enunciatiu, sense que la llista 

indicada tingui un caràcter limitat: 

 

a) Assessorament en matèria de dret mercantil i societari en relació a aquells 

aspectes relatius a l’organització i estructuració de la societat i la seva regulació 

(presa d’acords, atorgament i retirada de facultats o apoderaments, 

nomenament i revocació de càrrecs, modificacions de la societat o dels seus 

Estatuts, ampliacions i/o disminucions de capital,...).  

 

b) Assessorament sobre aquelles modificacions legislatives en matèria de dret 

mercantil o civil que tinguin una afectació en l’activitat de l’empresa i requereixin 

la modificació de la seva estructuració per tal de donar-hi compliment.  

 
c) Assessorament en matèria de contractació d’arrendament de superfície del 

recinte del qual l’empresa és propietària, així com d’aquells àmbits en què 
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l’empresa desenvolupi la seva activitat que no quedin subjectes a la normativa 

de contractació pública.  

 
d) Assistència i representació en via judicial en aquelles controvèrsies que s’originin 

en l’execució dels contractes anteriorment esmentats, així com en l’execució de 

les prestacions de serveis contractades en base a la llei de contractes del sector 

públic, que es regeix per les regles del dret privat.  

 
e) Assistència i representació en via judicial en aquelles controvèrsies que es 

generin en l’àmbit del dret mercantil societari.  

 
f) Assessorament i assistència i representació en l’àmbit del dret civil immobiliari i 

registral en relació als immobles dels quals Mercabarna és propietària.  

 
2.5. Lot 5: Dret penal 
 
Els serveis d’assessoria i assistència jurídica en l’àmbit del dret penal inclouen tan 

l’assessorament, assistència i representació en els procediments penals en els que 

intervingui Mercabarna com en l’assessorament i assistència i representació en matèria 

de prevenció de riscos penals, i els licitadors poden optar per presentar propostes a una 

o ambdues branques. Els serveis inclouen els següents aspectes, que es relacionen a títol 

merament enunciatiu, sense que la llista indicada tingui un caràcter limitat: 

 

a) Assistència i representació en tots aquells procediments penals en els quals 

Mercabarna tingui legitimació activa o passiva, o en els quals tingui 

legitimació activa o passiva un membre de la plantilla de Mercabarna i que 

s’hagin originat com a conseqüència de l’estricte desenvolupament de les 

funcions assignades per part de l’organització. 

 

b) Assessorament i assistència i representació en matèria de prevenció de riscos 

penals, per tal que Mercabarna mantingui configurat un sistema de 

prevenció de riscos penals que s’ajusti als requeriments continguts a l’article 

31 bis del Codi Penal i a la Circular 1/2016 de la Fiscalia General, garantint 

d’aquesta manera una activitat efectiva de prevenció de la responsabilitat 

penal de la Persona jurídica: 

a. Assessorament i assistència en les activitats de seguiment i verificació de 

l’eficàcia del sistema i de les mesures que s’hi inclouen (activitats de 

verificació, control, auditoria,...).  

b. Assistència en els procediments judicials que s’originin com a 

conseqüència d’aquesta activitat, tant pel que fa a la defensa de 
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l’empresa com dels seus treballadors, en el cas que la participació en el 

procediment es produeixi com a conseqüència de l’estricte 

desenvolupament de les funcions atorgades dins de l’organització.    

 

2.6. Lot 6: Dret en protecció de dades de caràcter personal  
 
Els serveis d’assessoria i assistència jurídica en l’àmbit del dret en protecció de dades de 

caràcter personal inclouen els següents aspectes, que es relacionen a títol merament 

enunciatiu, sense que la llista indicada tingui un caràcter limitat: 

 

a) Assessorament per tal de garantir el compliment per part de Mercabarna en el 

tractament de dades de caràcter personal dels requisits incorporats pel 

Reglament europeu 2016/679, de protecció de dades, d’aplicació des del 25 de 

maig de 2018, així com els continguts en la normativa que s’aprovi en 

desenvolupament del contingut del Reglament: 

a. Assessorament i assistència en les activitats de seguiment i verificació de 

l’eficàcia del sistema i de les mesures que s’hi inclouen (activitats de 

verificació, control, auditoria,...).  

b. Assistència en els procediments judicials que s’originin com a 

conseqüència d’aquesta activitat, tant pel que fa a la defensa de 

l’empresa com dels seus treballadors, en el cas que la participació en el 

procediment es produeixi com a conseqüència de l’estricte 

desenvolupament de les funcions atorgades dins de l’organització.    

 

Clàusula 3.- Mitjans personals destinats a la prestació del servei 

 

L’adjudicatari haurà de presentar a la seva oferta tècnica l’equip de treball amb què es 

desenvoluparan els serveis objecte de l’Acord Marc en el cas que Mercabarna precisi 

contractar-los durant la seva vigència.  

 

Aquest equip haurà de reunir les qualificacions i aptituds necessàries pel 

desenvolupament dels serveis que han estat descrits de forma detallada a l’apartat 

anterior. 

 

A aquests efectes, a la presentació de l’equip de treball, que s’haurà d’incloure a la 

Proposta tècnica dels licitadors, s’hi haurà de detallar el perfil i nombre total de persones 

incloses, la seva dedicació al servei i els rols assignats, així com la seva formació, 

aptituds, coneixements, i experiències prèvies en l’assessorament i assistència i 

representació en els àmbits dels drets inclosos a l’objecte de l’Acord Marc. 
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D’entre l’equip proposat per a l’execució dels serveis, i tal i com s’indica als criteris de 

solvència tècnica fixats al Plec de Condicions Particulars (apartat 9.1.3), els licitadors 

hauran d’aportar, com a interlocutor de la prestació de serveis, un advocat en exercici 

especialista en l’àmbit del dret corresponent que reuneixi els següents requisits: 

 

1. Lot 1: Dret administratiu  

a. Experiència mínima de 10 anys d’exercici en l’àmbit del dret 

administratiu. 

b. Formació d’especialització mínima de 180 hores en relació a aquest àmbit 

del dret. 

 

2. Lot 2: Dret financer i tributari  

a. Experiència mínima de 10 anys d’exercici en l’àmbit del dret financer i 

tributari. 

b. Formació d’especialització mínima de 180 hores en relació a aquest àmbit 

del dret. 

 

3. Lot 3: Dret laboral i prevenció de riscos laborals 

a. Experiència mínima de 10 anys d’exercici en l’àmbit del dret laboral. 

b. Formació d’especialització mínima de 180 hores en relació a aquest àmbit 

del dret. 

 

4. Lot 4: Dret civil i mercantil 

a. Experiència mínima de 10 anys d’exercici en l’àmbit del dret civil i 

mercantil. 

b. Formació d’especialització mínima de 180 hores en relació a aquest àmbit 

del dret. 

 

5. Lot 5: Dret penal 

a. Experiència mínima de 10 anys d’exercici en l’àmbit del dret penal. 

b. Formació d’especialització mínima de 180 hores en relació a aquest àmbit 

del dret. 

 

6. Lot 6 Dret en protecció de dades de caràcter personal 

a. Experiència mínima de 5 anys d’exercici en l’àmbit del dret en protecció 

de dades de caràcter personal. 

b. Formació d’especialització mínima de 180 hores en relació a aquest àmbit 

del dret. 

 

Clàusula 4.- Metodologia a emprar pel desenvolupament dels serveis 
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Els licitadors hauran d’incloure també a la seva Proposta tècnica una memòria 

descriptiva de la metodologia que seguiran pel desenvolupament de les tasques incloses 

a l’objecte de l’Acord Marc. 

 

La memòria ha d’incloure els següents extrems, a més de l’equip de treball d’acord amb 

els termes de la clàusula anterior: 

 

- El detall de l’operativa que es seguiria en el cas que Mercabarna precisi 

contractar els serveis inclosos a l’objecte de l’Acord Marc: 

o Determinació dels canals de comunicació proposats entre la licitadora i 

Mercabarna (atenció telefònica, atenció per escrit, atenció presencial, 

reunions,...). 

o Indicació del sistema que es seguiria per a la resolució de les consultes, 

així com de les observacions i/o comentaris de Mercabarna formulades 

en relació a les respostes inicials: 

▪ Actuacions que es seguirien per a la resolució, tenint en compte 

la descripció de tasques de la clàusula segona.  

▪ Format en què es lliurarien les respostes en cas que s’hagin 

d’efectuar per escrit. 

o Orientació sobre el format i estructura dels escrits que Mercabarna pugui 

sol·licitar en el desenvolupament dels serveis: 

▪ Notes o dictàmens consultius.  

▪ Escrits a presentar davant d’òrgans administratius.  

▪ Escrits judicials.  
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