INFORME
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE
DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC I D’ASSISTÈNCIA I DIRECCIÓ LLETRADA A
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (INFRAESTRUCTURES.CAT) I
A L’ENS INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA (IFERCAT) EN PROCEDIMENTS
JUDICIALS I/O ARBITRALS EN MATÈRIES DE DRET CIVIL I MERCANTIL
S’emet el present informe justificatiu als efectes del previst als art. 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP).
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1.- Objecte del Contracte.L’objecte del contracte és l’assessorament jurídic i l’assistència i direcció lletrada a Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i a l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
(Ifercat) en procediments judicials i/o arbitrals en matèries de dret civil i mercantil relacionades amb la
contractació, la construcció, la promoció d’obres, explotació i manteniment d’immobles i obra civil i
d’altres que puguin estar relacionades amb l’activitat d’ambdues entitats.
Naturalesa i objecte social d’Infraestructures.cat
Infraestructures.cat és una empresa pública mercantil amb participació majoritària de la Generalitat de
Catalunya, quin objecte social en virtut dels seus Estatuts, és
1.- La realització, en nom propi i per compte propi, de les activitats següents:
-

-

-

-

Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar les séquies i els canals
secundaris de distribució de l’aigua procedent del canal principal de Segarra-Garrigues i
d’altres infraestructures incloses en l’àmbit del regadiu Segarra-Garrigues; així com adquirir
i transmetre sòl susceptible d’ús agrari o susceptible de qualsevol altre tipus d’explotació
mitjançant qualsevol modalitat de transacció, arrendament o altres fórmules regulades a la
legislació vigent i la gestió i explotació d’aquest tipus de sòl dins de l’àmbit esmentat.
Realitzar activitats de promoció i/o gestió i explotació d’equipaments relacionats
directament o indirectament amb l’àmbit d’actuació de les administracions públiques, així
com la realització de les activitats de conservació, manteniment, modernització i explotació
d’aquests equipaments.
Elaborar estudis i projectes i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics,
financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en relació amb les
activitats anteriors i de tota mena d’edificacions i d’infraestructures.
Posseir la promoció i la titularitat d’aquelles actuacions d’edificació i d’infraestructura que li
encarregui el Govern per explotar-les com a titular i, com a tal, dur a terme les activitats i
serveis que correspongui desenvolupar.

Aquestes activitats poden ser dutes a terme per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya,
SAU o per terceres persones amb les quals contracti de conformitat amb la normativa aplicable
als poders adjudicadors del sector públic.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Carrer dels Vergós, 36-42
08017 Barcelona
Tel. 93 444 44 44
Fax. 93 419 54 17
www.infraestructures.cat

Avinguda Ondara, 3
25300 Tàrrega
Tel. 973 310 330
Fax 973 310 362

2.-. La realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de dita Administració de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de les activitats següents que aquestes li
encarreguin:
-

-

-

Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de
l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de
projectes i estudis, execució d’obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució
de les obres d’actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota
mena d’edificacions i d’infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions
que li puguin encarregar.
Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió
integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per
assegurar-ne l’execució correcta.
Elaborar estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i prestar assessorament i
assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es
requereixin en tota mena d’actuacions d’edificació i d’infraestructures.

Infraestructures.cat es configura com l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya, que gestiona un
gran volum de licitació d’obra pública d’infraestructures (carreteres, metro, ferrocarrils, regadius, etc),
edificació (escoles, hospitals i centres assistencials, comissaries, jutjats, etc.) i manteniment
d’equipaments d’aquesta Administració, així com del serveis accessoris a dites actuacions.
En matèria de contractació pública Infraestructures.cat té la condició de poder adjudicador no
Administració Pública, d’acord amb l’article 3.3d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (LCSP), quins contractes tenen caràcter privat en els termes de l’article 26 de la LCSP.
Naturalesa i objecte social d’Ifercat
Ifercat és un ens públic de la Generalitat de Catalunya, sotmès a dret privat llevat dels actes de l’ens
que per la seva naturalesa impliquin l’exercici de potestats administratives, que té la condició d’ens
administrador de les infraestructures ferroviàries, quin objecte social és:
-

Conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja construïdes, que li adscrigui el
Govern.

-

Construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani el Govern.

-

Construir, conservar i explotar, per encàrrec del Govern, qualsevol altres infraestructures de
transport d’interès general i complir qualsevol altra funció que li encomani el Govern i que
directament o indirectament estigui relacionada amb la construcció, conservació i l’administració
d’infraestructures de transport.

-

Redactar els estudis i projectes.

-

Gestionar, per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret, les infraestructures que
indirectament estiguin vinculades a la política de transport, als serveis de telecomunicacions i a
l’ús d’espais públics.
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Ifercat té atribuïda la condició d’ens administrador de la Línia 9 de metro de Barcelona, essent l’actual
titular i promotor de les obres d’aquesta línia de metro.
En matèria de contractació pública Ifercat té la condició d’Administració Pública, d’acord amb l’article
3.2b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), si bé els contracte
vigents formalitzats amb anterioritat a l’entrada en vigor a l’esmentada Llei es regeixen pel dret privat,
com són els contractes de concessió de la Línia 9 del metro.
2.- Abast dels serveis objecte de contractació-.
Les prestacions d’assessorament jurídic abasten les matèries de dret civil i mercantil, relacionades amb
la contractació, la construcció, la promoció d’obres, explotació i manteniment d’immobles i obra civil i
d’altres que puguin estar relacionades amb l’activitat d’ambdues entitats.
Tanmateix, el contracte té per objecte la prestació dels serveis d’assistència i direcció lletrada en
procediments judicials i/arbitrals en les matèries indicades en l’apartat d’assessorament.
3.- Manca de mitjans-.
L’Assessoria jurídica d’Infraestructures.cat que també dona suport a Ifercat respecte dels encàrrecs que
rep d’aquest, d’acord amb el Conveni vigent entre ambdues entitats de data 01-02-2021, té atribuïdes
entre les seves competències les tasques d’assessorament jurídic i la de protecció dels interessos
legals en el marc dels procediment judicials instats en el desenvolupament de l’activitat de les
esmentades entitats.
A data d’avui els mitjans personals de l’Assessoria jurídica d’Infraestructures.cat es composa únicament
de dues persones, nombre insuficient per poder afrontar amb les garanties necessàries totes les
tasques d’assessorament i assistència jurídica de les entitats.
Per dit motiu es considera necessari procedir a contractar els serveis indicats.
4.- Contracte no subjecte a regulació harmonitzada i procediment de contractació-.
El contracte a licitar és un contracte de serveis d’acord amb l’article 17 de la LCSP que NO resta
subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb allò establert per l’article 19.2 e) de la LCSP.
El procediment de licitació emprat és l’obert a efectes de permetre la màxima concurrència, d'acord amb
allò establert pels articles 131, del 156 a 158 i 318 de la LCSP.
5.-Pressupost de licitació i Valor estimat del contracte-.
El pressupost i valor estimat del contracte detalla tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de la
LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detallat en el Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP).
S’han tingut en compte en el càlcul del valor estimat els següents conceptes: l’mport total estimat sense
IVA, màxim de les prestacions; despeses derivades de l’execució material del serveis; despeses
generals d’estructura i benefici industrial; possibles pròrrogues i modificacions previstes del contracte.
El Pressupost de licitació del contracte es fixa en 70.000,00 euros (IVA no inclòs), 84.700,00 euros (IVA
inclòs, d’acord amb els següents preus unitaris:

3

A.1.- Servei d’assessorament jurídic en matèries de dret civil i mercantil: es facturarà per les prestacions
efectivament realitzades a un preu/hora màxim de 150 euros (IVA no inclòs) amb una partida màxima de
5.000 euros (IVA no inclòs).
Als efectes de calcular el pressupost de licitació, s’ha calculat un servei d’assessorament de 33,33 hores
per un període de 12 mesos.
A.2.- Servei d’assistència i direcció lletrada en procediments judicials i/o arbitrals: es facturarà d’acord
als preus unitaris per grup d’actuacions i procediments següents:

Grup
d’actuacions
i
procediments processals (1)
Grup A
Grup B

Grup C

Preus unitaris (2)
Preu per complexitat
baixa
no aplica
2.500 euros
aplicable també a
procediments
amb
quantia de fins a
10.000 euros
4.200 euros
aplicable també a
procediments
de
quantia fins a 60.000 €

Preu tipus
2.000 euros
3.600 euros

6.500 euros

Grups d’actuacions i procediments i nivells de complexitat establerts en la clàusula 4 del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars
(2) Preus IVA no inclòs. L’import de les actuacions del Grup C quan tingui una complexitat alta serà fixat
de mutu acord
(1)

La determinació dels honoraris dels procediments de segona instància, recursos de cassació i infracció
processal, i en cas de renúnica de l’acció o desestiment del procediment per qualsevol de les parts,
resultaran d’aplicar els percentatges que consten en la clàusula 4 del Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars als honoraris establerts per a primera instància.
S’ha calculat una partida de 65.000 euros (IVA no inclòs) per honoraris dels servei d’assistència i
direcció lletrada.
El Valor estimat del contracte és de 294.000 euros (IVA no inclòs), que inclou el pressupost de licitació i
la/les possible/s pròrroga/ues del contracte fins a 36 meses amb dotació econòmica equivalent a l’import
del pressupost d’adjudicació i la modificació prevista en la licitació del contracte d’un increment del preu
inicial del contracte del 20% del pressupost de licitació (14.000 euros, IVA no inclòs).

Pressupost licitació

Import pròrrogues

Import
modificacions
previstes

Valor
Contracte

Estimat
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70.000 euros
(IVA no inclòs)

Fins un màxim
210.000 euros (IVA
inclòs equivalent a
mesos a raó
5.833,33 euros (IVA
inclòs) per mes.

de
no
36
de
no

14.000 euros
(IVA no inclòs)

294.000 euros
(IVA no inclòs)

6.- Termini del contracteEs proposa una durada de 12 mesos, comptadors a partir de la data següent a la de formalització del
contractes o la que en aquest s’indiqui.
Possibilitat de pròrrogues: Una vegada finalitzada la durada inicial del contracte, aquest es podrà
prorrogar per anualitats o mesos, fins a un màxim de 36 mesos més, essent la durada real del contracte
aquella precisa per a la conclusió dels procediments judicials assignats durant el termini inicial del
contracte o la/es seva/es pròrroga/ues a efectes d’atendre adequadament les necessitats
d’Infraestructures.cat i/o Ifercat, incloses, la segona instància i recurs de cassació, si fos el cas i a criteri
d’Infraestructures.cat o Ifercat.
Un cop finalitzat el termini màxim de duració del contracte, inclosa/es l’eventual/les eventuals
pròrroga/ues, no serà possible la pròrroga, llevat de l’excepció prevista en l’article 29.4, paràgraf cinquè
de la LCSP, i fins un termini màxim de 9 mesos.
7.- Divisió en lots.No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que l’objecte del contracte és l’obtenció d’un únic
servei d’assessorament i defensa processal i/o arbitral integral.
8.- Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional.Ateses les característiques del contracte es proposa aplicar els criteris de solvència següents:
Solvència econòmica i financera:
La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització
del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior a 120.000 euros.
Si bé s’ha concretat aquesta quantia mínima per facilitar la màxima concurrència, a efectes de
formalitzar el contracte i atesa la transcendència de l’activitat i caràcter i interessos públics de
l’objecte de l’activitat d’Infraestructures.cat i d’Ifercat es requereix la constitució d’una assegurança
d’un import no inferior a 600.000 euros, el qual s’ha verificat que s’atorga a través del Col.legi
d’Advocats de Barcelona.
L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat emès per l’assegurador, en el que
constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança.
Solvència tècnica o professional:
Disposició d’un Equip d’advocats que serà destinat a l’execució del contracte constituït per dos (2)
persones com a mínim, d’acord amb el perfil professional i experiència que s’indica a continuació:
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-

Advocat que actuarà com a Supervisor/Coordinador del servei, amb una experiència mínima de
10 anys com a col·legiat exercent o al servei públic en els termes previstos en la Disposició
Addicional Tercera del la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre accés a les professions d’Advocat
i Procurador dels Tribunals, i especialitzat en dret civil i mercantil en matèries relacionades amb
la contractació, la construcció, la promoció d’obres, explotació i/o manteniment d’immobles i/o
obra civil. El titulat proposat podrà també posseir la titulació comunitària homologable. Caldrà
indicar el NIF, titulació, habilitació, experiència i currículum. Caldrà acreditar l’habilitació com
advocat del corresponent col·legi professional o del cos públic corresponent en cas de
funcionaris públics.
Aquesta adscripció no podrà recaure sobre la persona a la que es fa referència a l’apartat
següent.

-

Advocat amb una experiència mínima de 8 anys com a col·legiat exercent o al servei públic en
els termes previstos en la Disposició Addicional Tercera del la Llei 34/2006, de 30 d’octubre,
sobre accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, i especialitzat en dret civil i
mercantil en matèries relacionades amb la contractació, la construcció, la promoció d’obres,
explotació i/o manteniment d’immobles i/o obra civil. El titulat proposat podrà també posseir la
titulació comunitària homologable. Caldrà indicar el NIF, titulació, habilitació, experiència i
currículum. Caldrà adjuntar, l’habilitació com advocat del corresponent col·legi professional o del
cos públic corresponent en cas de funcionaris públics.
L’acreditació de l’adscripció de l’Equip d’advocats es durà a terme amb un compromís del
representant de l’empresa licitadora indicant el/s membre/s de l’equip integrats a l’empresa, que
participaran en l’execució del contracte. Aquest compromís haurà de ser també signat per
l’advocat Supervisor/Coordinador del servei.

L’adscripció d’aquest equip es configura a com requisit mínim per tal de garantir una prestació del servei
qualificada amb una experiència mínima especialitzada en les matèries pròpies del servei atenent a les
activitats principals d’Infraestructures.cat i Ifercat, sense que aquest suposi una restricció de la
participació.
La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del contracte, i
per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
9.- Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte-.
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu
amb l’objectiu d’obtenir ofertes de qualitat, en aplicació dels criteris definits de la LCAP.
La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de valor i
avaluables automàticament) és de 100 punts.
S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
Proposta quantificable amb criteris objectius fins a un màxim de 70 punts.
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1. Oferta econòmica del preu/hora pel servei d’assessorament jurídic i pel servei d’assistència i
direcció lletrada en procediments contenciosos-administratius, fins a 40 punts.
Es valorarà el % de baixa ofertat respecte el preu/hora d’assessorament ofertat (fins a 10
punts), i respecte els preus per tipologia de procediments judicials i/o arbitrals (fins a 30 punts).
2. Experiència dels membres de l’Equip mínim d’advocats (clàusula 7.2.B.2 del PCAP) en
assessorament jurídic i en l’assistència i direcció lletrada de procediments judicials i/o arbitrals
finalitzats en els últims 10 anys: fins a 26 punts d’acord amb els següents criteris:
1) Experiència del Supervisor-Coordinador o de l’advocat proposat especialitzat en dret civil i
mercantil en matèries relacionades amb la contractació, la construcció, la promoció
d’obres, explotació i/o manteniment d’immobles i/o obra civil (pública o privada), en
assessorament jurídic sobre les esmentades matèries finalitzat en els últims 10 anys, es
puntuarà fins un màxim de 6 punts de la següent forma:
- Assessorament a 2 entitats públiques o privades: 1 punt, i correlativament s’anirà
sumant 1/2 punt per entitat i quan s’arribi a un nombre de 8 entitats, en aquest cas es
puntuarà amb 4 punts.
Només es tindran en compte els assessoraments d’una durada superior a 2 mesos.
- Es considerà d’especial interès que l’assessorament jurídic puntuat en l’apartat
precedent hagi estat relacionat amb l’obra pública a entitats del sector públic
sotmeses a dret privat. En aquest cas si aquest assessorament considerat d’especial
interès s’ha dut a terme a almenys a 3 entitats, o si el nombre d’entitats fos inferior a
3 però el termini d’assessorament fos superior a 1 any: s’atorgaran 2 punts
addicionals.
2) Per la intervenció del Supervisor-Coordinador o de l’advocat proposat especialitzat en
dret civil i mercantil en matèries relacionades amb la contractació, la construcció, la
promoció d’obres, explotació i/o manteniment d’immobles i/o obra civil (pública o privada)
en l’assistència i direcció lletrada de procediments judicials i/o arbitrals sobre les
esmentades matèries finalitzats en els últims 10 anys, es puntuarà fins un màxim de 20
punts de la següent forma:
Nombre de procediments judicials i/o arbitrats en que ha intervingut tramitats amb
sentencia judicial o laude arbitral (no es requereix fermesa) finalitzats en els últims 10
anys en els que hagin intervingut com a titulars algun dels membres de l’equip mínim: fins
a un màxim de 15 punts, de forma proporcional al nombre dels assumptes tramitats i
finalitzats relacionats amb la contractació de la construcció d’edificació i/o obra civil
pública o privada:
Tram d’1 a 20 assumptes .................................... fins a 5 punts
Tram de 21 a 40 assumptes ................................ fins a 10 punts
Tram de més de 40 assumptes ............................fins a 15 punts
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Per al càlcul de la puntuació obtinguda, es prendrà com a referència el tram en què es
trobi cadascuna de les ofertes (segons el volum d’assumptes tramitats) i s’emprarà la
fórmula següent:
Puntuació màxima assignada al tram X nombre d’assumptes tramitats
Puntuació oferta = --------------------------------------------------------------------------------------------Nombre màxim d’assumptes assignat al tram
Es considerà d’especial interès que al menys, 10 dels assumptes valorats siguin respecte
obres d’edificació i/o obra civil del sector públic: tant si l’assistència lletrada s’ha dut a
terme a la part privada com a la part del sector públic, en quin supòsit s’atorgaran 3 punts
addicionals a la puntuació del present apartat; i si l’assistència lletrada de 8 dels
esmentats assumptes ha estat d’una entitat del sector públic subjecte a dret privat
s’atorgaran a més a més, 2 punts addicionals.
La valoració de l’experiència concreta de l’equip adscrit en les matèries que són objecte del
contracte es considera un element essencial a valorar per garantir una bona prestació del
servei, essent el nombre d’accions en assessorament i d’assistència i direcció lletrada de
procediments judicials i/o arbitrals en els que s’ha participat una forma objectiva de valorar
aquesta experiència.
D’altra banda la valoració de l’experiència en les matèries que són objecte del contracte en
l’àmbit d’obra del sector públic, connota un major coneixement d’aquest sector amb les
particularitats pròpies d’aquest fet que justifica la seva valoració com apropiada.

3. S’atorgarà una puntuació màxima de fins a 4 punts al total de les millores proposades:
-

Per aportar un advocat més a l’equip especialitzat en dret relacionat amb la construcció,
la promoció d’obres, explotació i/o manteniment d’immobles i/o obra civil amb una
experiència mínima de 5 anys: 2 punts.

-

Per aportar un advocat més a l’equip especialitzat en dret concursal amb una experiència
mínima de 5 anys: 1 punt.

-

Per la remissió de notes informatives de novetats normatives, jurisprudència i doctrina
relacionades amb l’objecte del contracte amb comentaris particularitzats a l’afecció
d’aquestes novetats en l’activitat d’Infraestructures.cat i Ifercat: 1 punt.

Finalment es considera d’interès per l’objecte del contracte poder disposar d’un reforç de l’equip mínim
com a suport segons les necessitats i volum de prestacions que es puguin donar en determinats
períodes.
Respecte les notes informatives, es considera una gestió informativa addicional de les novetat
normatives, jurisprudència i doctrina que poden afectar i/o ser d’interès d’Infraestructures.cat i Ifercat.
Proposta tècnica subjectes a judici de valor: fins un màxim de 30 punts.
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-

Es valorarà el desenvolupament del servei d’assessorament jurídic en les matèries de dret civil i
dret mercantil relacionades amb la contractació, la construcció, la promoció d’obres, explotació
i/o manteniment d’immobles i/o obra civil (pública o privada), tenint en compte la sistemàtica que
utilitzarà per a dur a terme la prestació amb les especificitats particulars que garanteixin la seva
correcta execució i interrelació amb Infraestructures.cat i Ifercat: fins a 8 punts.

-

Es valorarà el desenvolupament del servei d’assistència i direcció lletrada en procediment
judicials o arbitrals en les matèries de dret civil i dret mercantil relacionades amb la contractació,
la construcció, la promoció d’obres, explotació i/o manteniment d’immobles i/o obra civil (pública
o privada), tenint en compte la sistemàtica que utilitzarà per a dur a terme la prestació amb les
especificitats particulars que garanteixin la seva correcta execució i interrelació amb
Infraestructures.cat i Ifercat: fins a 8 punts.

-

Es valorarà la Coherència de funcions i dedicació de l’Advocat supervisor/coordinador tenint en
compte les funcions i responsabilitats que desenvoluparà aquesta figura, la seva dedicació i la
seva relació de treball amb la resta de l’equip de treball: fins a 6 punts.

-

Es valorarà la Coherència de funcions i dedicació de l’altre membre de l’equip de treball tenint en
compte les funcions i responsabilitats que desenvoluparà i la seva dedicació: fins a 6 punts.

-

El valorarà el Pla d’assegurament de la qualitat del servei quan es requereixi una tramitació
urgent tenint en compte la sistemàtica de coordinació i supervisió de l’equip i interrelació amb
Infraestructures.cat i Ifercat, amb la finalitat d’assegurar la qualitat del servei d’assessorament
jurídic i els serveis de assistència i direcció lletrada en procediment judicials o arbitrals
relacionats amb les matèries de dret civil i dret mercantil quan aquestes requereixin una
tramitació o actuació urgent: fins a 2 punts.

Atès que l’objecte del contracte té caràcter intel·lectual, d’acord amb l’apartat 145.4 de la LCSP, els
criteris relacionats amb la qualitat han de ser al menys un 51% de la puntuació. D’acord amb els criteris
valoració precedents, es dóna compliment a aquest requeriment atès que sobre 100 punts totals,
s’atorguen 60 punts a criteris relacionats amb la qualitat.
10.- Condicions especials i essencials d’execució del contracte-.
Es preveuen les següents Condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte:
-

És condició especial d’execució del contracte:
➢

El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.

➢

Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 28 del Plec, a efectes
de comprovació de pagaments per part del Adjudicatari als subcontractistes:
▪ Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu
del contracte.

➢

L’obligació de l’Adjudicatari de sotmetre’s a la normativa vigent estatal i de l’Unió Europea,
en matèria de protecció de dades.
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-

Tenen caràcter d’obligacions essencials del contracte:
➢ El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec.
➢ L’adscripció al contracte dels mitjans personals continguts en la seva oferta, d’acord amb els
requisits previstos en la clàusula 7.2 B2) del Plec.
➢ En relació al tractament de dades personals, per compte d’Infraestructures.cat o d’Ifercat en
condició de responsables del tractament, que l’execució del contracte pugui requerir, les
obligacions següents:
a) L’obligació de l’Adjudicatari de formalitzar un contracte d’encàrrec de tractament
d’acord amb el document que s’adjunta com a annex 9 al Plec.
b) L’obligació de l’Adjudicatari de sotmetre’s a la normativa vigent estatal i de la Unió
Europea, en matèria de protecció de dades.
c) La finalitat per la qual es cediran les dades personals serà exclusivament a efectes
de l’adequada prestació dels serveis encarregats a l’Adjudicatari en el marc del
contracte adjudicat.
d) L’obligació de l’Adjudicatari de presentar abans de la formalització del contracte una
declaració on es faci constar on s’ubicaran els servidors utilitzats als efectes del
tractament de dades i on es prestaran els serveis asocials als mateixos.
e) L’obligació de l’Adjudicatari de comunicar qualsevol canvi que es produeixi durant la
vigència del contracte respecte d’allò declarat en l’apartat c) anterior.
f) L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta, (i) si es té previst subcontractar
els servidors o els serveis associats als mateixos, (ii) el nom d’aquest/s
subcontractista/es o (iii) cas que encara no es disposi del nom, el perfil empresarial
que es requerirà respecte de les condicions de solvència professional o tècnica als
subcontractistes als qui es vagi a encomanar dita/es prestació/ns.

Aquestes condicions s’apliquen d’acord amb els articles 202 i 217 de la LCSP.
11.- Limitació a la subcontractació.Per les característiques del contracte no s’admet la subcontractació de l’Equip mínim d’advocats previst
en la clàusula 7.2 B.2) d’aquest PCAP que necessàriament haurà de disposar el licitador assegurant
una infraestructura de personal mínima. Sí que es permetrà la subcontractació de l’increment de l’Equip
mínim com a millora d’acord amb els requisits del PCAP.

Sònia Mateo i Corbi
Cap de l’Assessoria Jurídica
Barcelona, a 25 de maig de 2021.
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