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INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ MENOR
1. Referència expedient: SC21/000757
2. Departament / unitat promotora: RRHH
3. Tipus de contracte: Serveis
4. Objecte del contracte: Treballs suport en àmbit laboral i representació legal
empresa (gener a juliol 2021).
5. Tipus de procediment: Contracte menor
6. Valor estimat del contracte (VEC):
a) Import estimat: 9.750 € (IVA exclòs)
Codi CPV: 79110000-8 (Servicios de asesoría y representación jurídicas)
b) Pressupost (Obligatori en cas d’obres):
Sí

No

(S’annexa com a document adjunt a aquest informe)

7. Adjudicatari proposat: J&A Garrigues, S.L.P.
8. Termini d’execució del contracte: 7 mesos
9. Justificació del contracte
Objectiu
Treballs suport en àmbit laboral i representació legal empresa (gener a juliol 2021).
Àmbit
Direcció de Recursos / Departament de RRHH
Justificació
L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) és una empresa pública de la
Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat i creada
segons el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual la Generalitat assumeix la
gestió directa del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat.
La creació de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat respon a l'objectiu de prestar
un servei públic d'interès i competència de la Generalitat de Catalunya com és la
producció i subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per
mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat.
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El dia 1 de març de 2019 es va produir l’inici de l’activitat de l’Ens d’abastament
d’aigua Ter-Llobregat (ATL), amb la consegüent subrogació de la plantilla de
personal des de l’ATLL CGC, S.A.
Des de fa temps, l’empresa ha comptat amb el suport administratiu del Bufet J&A
GARRIGUES, S.L. en matèria social i laboral per a donar resposta a les incidències,
denúncies i demandes que s’han pogut rebre des dels diferents àmbits, com la
representació dels treballadors, per part de la secció sindical constituïda a l’empresa
pel sindicat CGT, o per propis treballadors i treballadores de l’empresa.
A més, l’actual conjuntura econòmica i social que deriva en constants canvis
normatius, genera un augment significatiu en el nombre i diversitat de situacions
amb diferents àmbits i casuístiques, que requereixen de la consulta per part de
professionals per tal de procedir a l’aplicació efectiva dels casos presentats. Això
genera una activitat en matèria de relacions laborals a la que s’ha de fer front amb el
temps i la cura que requereix.
Amb l’increment de l’activitat en aquest àmbit és convenient establir un marc de
relació per tal de definir els treballs que hom preveu i en els que es requeriran
especialistes en la matèria.
Cal afegir que l’activitat en matèria de relacions laborals s’ha incrementat
significativament, la qual cosa justifica, més si cal, el recolzament en matèria laboral.
En el cas de produir-se assumptes processals (judicis, ITSS, recursos i
impugnacions), es durà a terme el consegüent informe menor específic.
Es preveu un import de 300 euros, en concepte de despeses generades per
l’assistència a actuacions legals amb desplaçament o dietes.
En data 2 de febrer de 2021 (SC21/000036) es va procedir a la tramitació de
l’expedient de contractació menor per un període inicial de 4 mesos (gener a abril),
atenent a que es tractava del darrer període proposat, donada la previsió de licitar la
contractació dels treballs de suport en l’àmbit laboral i representació legal empresa
amb una durada de 2 anys, que hores d’ara està pendent d’autorització per part del
Director de l’Ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat.
Així doncs, en el mes d’abril de 2021 es va procedir a la publicació de l’anunci de
licitació de l’expedient (EC21/000058) abans esmentat, amb un termini de finalització
del període per a la presentació d’ofertes fins el 14 de maig de 2021 (13:00:00) i que es
troba pendent d’adjudicar.
Per tant, es du a terme la tramitació d’aquest contracte menor per tal de cobrir el
període inicialment gestionat (que quedarà anul·lat), esmentat abans, i en previsió
que es pugui iniciar de forma efectiva el contracte objecte de la licitació, que es
pretén en les properes setmanes.
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10. Justificació de la insuficiència de mitjans
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les
necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc
disposa del personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat
suficients.
Que d’acord amb les previsions de l’article 118.3 LCSP:
a) En la tramitació d’aquest expedient no s’està alterant l’objecte del contracte per
evitar l’aplicació de les normes generals de contractació.
b) Així mateix es declara que les persones que intervenen en aquesta contractació
no tenen cap interès personal, familiar, professional, econòmic, polític o qualsevol
altre interès compartit amb l’adjudicatari del contracte.
Aquest informe s’entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica
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