
INFORME RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT
LEGAL EN L’AMBIT LABORAL-SOCIAL I EN ALTRES AMBITS JURIDICS PER
AL BANC DE SANG I TEIXITS (Exp CSE/1000/1100001336/22/PO)

Vista la petició de la Direcció general del Banc de Sang i Teixits, en vers a la
contractació de l’assessorament jurídic, en l’àmbit laboral-social i en altres àmbits
jurídics que puguin afectar a BST (civil-administratiu-mercantil-protecció de
dades...) i que es proposa contractar a operadors econòmics externs per satisfer les
necessitats que BST pugui precisar en els propers exercicis.
El BST té la necessitat de contractar un recolzament continuat i permanent en
assumptes legals de determinada complexitat en matèria de dret laboral i sobre
aquelles qüestions de dret administratiu amb implicacions en les relacions laborals,
Seguretat Social en general i negociació col·lectiva i individual, a través d’un
despatx d’advocats extern que es converteixi en únic interlocutor i responsable dels
serveis d’aquesta naturalesa, i també una prestació similar mes discontinuada i
esporàdica en àmbits Administratiu – civil - mercantil – fiscal – protecció de dadespatrimonial.
Vist l’anterior, i tenint en compte que BST no pot proporcionar de forma directa en
tots els casos les prestacions es pretén disposar d’aquests servei, mitjançant la
pertinent contractació pública.
S’enceta aquest procediment de contractació de serveis, amb caràcter no
harmonitzat mitjançant procediment obert, d’acord amb el que disposen els articles
22.1 i 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
La licitació es divideix en dos lots
1.
2.

Servei d’assessorament jurídic legal en l’àmbit laboral-social
Servei d’assessorament jurídic legal en l’àmbit administratiu – civil mercantil i d’altres especialitats

El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el
SER/2018 OBERT, aprovat per l'Assessoria Jurídica del CatSalut en data 2 de juliol
de 2018.
El pressupost base de licitació és de 20.661,16 € sense IVA i 25.000 € amb IVA
per l’exercici 2022 i amb un import estimat total de la contractació de 82.644,63 €
sense IVA i 100.000,00 € amb IVA, d’acord amb la distribució que s’especifica en el
pla de necessitats següent:
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Pel que fa als lots aquests es divideixen d’acord amb el següent repartiment

Eh>

ORW

VLYD


DLYD


DE^h>
VLYD
DLYD



ORW







WRWDODQXDO 



/^dZ/h/M



La prestació s’abonarà una tarifa plana per cada lot en qualitat d’assessorament. A
mes en el lot 1, s’afegeix a més els imports indicatius màxims que suposen els
assumptes contenciosos en l’àmbit laboral que puguin sorgir durant la vigència del
contracte, s’especifiquen en l’annex d’aquest informe el supòsits reconeguts com a
contenciosos.
En el lot 2 els assumptes no laborals, els assumptes contenciosos que puguin sorgir
s’encomanin a l’empresa adjudicatària es quantificaran segons els criteris
orientatius en matèria de taxació de costes processals de l’ICAB aprovats en
l’exercici 2021
La contractació és per l’exercici
2023, 2024 i 2025.

2023 i susceptible de prorroga per als exercicis

No caldrà la constitució de la garantia provisional, però si la garantia definitiva que
serà un 5% de l’import total d’adjudicació sense IVA.
Es constituirà la mesa de contractació,
S’assigna com a responsable del contracte al Sr. Josep M Ferrer, Responsable de
l’Àrea de contractacions i jurídica de BST .
La solvència econòmica o financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se en
la forma següent
Solvència tècnica
Acreditar serveis efectuats, en els tres últims anys, d'igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l'objecte de el contracte, l'import anual de mínim de 75.000
euros anuals
Solvència econòmica
Acreditar un volum anual de negocis o bé volum anual de negocis en l’àmbit de
l’objecte del contracte, per un import igual a 75.000 €, acreditats en els
corresponents certificats
Aportació d’un justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil
per indemnització per riscos professionals per un import mínim 500.000 €


S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar que són els que millor
poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics
suficients per donar resposta a la demanda del BST.
Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, en cas que
n’hi hagi.
Per valorar ofertes anormals, la determinació de les ofertes que presentin uns
valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius
establerts en l’apartat I del quadre de característiques. En el seu defecte, es
consideraran amb valors desproporcionats o anormals les ofertes quan:
- L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.
Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el
20%, s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament
als criteris de valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent
procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en
valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en
valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris
susceptibles de judici de valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma
de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica sigui inferior
en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades.
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Annex.- LLISTA DE PROCEDIMENTS CONTENCIOSOS DE L’AMBIT LABORAL
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ANNEX 2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Annex 7
Criteris d'adjudicació per a la contractació del servei d’assessorament
jurídic en l’àmbit laboral i direcció jurídica en assumptes contenciosos
del BST LOT 1
______________________________________________________________________________

D’acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d’adjudicació
clàusules, s’estableix que els mateixos d’aquest concurs són els següents:

del Plec de

CRITERIS D’ADJUDICACIO
Pels criteris d’adjudicació del procediment de contractació, s’aplicarà el barem de puntuació
següent, segons una puntuació màxima de 100 punts a repartir de la següent manera:



Oferta econòmica: 50 punts
Oferta tècnica de servei: 50 punts

CRITERIS D’ADJUDICACIO DE CARACTER AUTOMÀTIC
Ofertes econòmiques: Fins a 50 punts



Partida 1 Assessorament fix i continu.......................................... 32 PUNTS

L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més barata, rebrà la puntuació màxima de
Trenta dos (32) punts, la resta d’ofertes rebrà la puntuació proporcional respecte a la més
econòmica, aplicant la següent fórmula

𝑃𝑣

1

𝑃

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑣 = Oferta a valorar
𝑂𝑚 = Oferta millor (més econòmica)
𝐼𝑙 Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 2
P = Punts criteri econòmic: 32
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Partida 2 Preus unitaris per tipus de procés ................................ total 18 punts

TIPUS DE PROCEDIMENT JUDICIAL

HONORARIS A ABONAR PEL BST
PUNTUACIÓ MAXIMA

Demandes per acomiadaments
(disciplinaris, objectius, finalització de
contractes)

2

Reclamacions de quantitats

2

Reclamacions de reconeixement de dret (a
títol d'exemple : classificacions
professionals, impugnacions de
convocatòries, modificacions de les
condicions de treball, antiguitats

2

Impugnació sancions disciplinaries

2

Reclamacions en material de seguretat
social , accidents de treball, prevenció de
riscos laborals

2

Interposició de recursos per part del BST en
matèria de seguretat social

2

Interposició de recursos per part del BST
contra sancions administratives (inspecció
de treball )

2

Procediments judicials d'especial i/o
complexitat, prèvia valoració de la
categotrització dels mateixos per part de la
Direcció de Persones i Valors i/o la Direcció
General

4
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A cada partida del procediment se li aplicarà la formula següent
Valoració econòmica: Preu unitari per cada procediment . La puntuació màxima d'aquest criteri
serà de xx punts. La formula aplicable serà la següent

𝑃𝑣

1

𝑃

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑣 = Oferta a valorar
𝑂𝑚 = Oferta millor (més econòmica)
𝐼𝑙 Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 1
P = Punts criteri econòmic: el marcat per cada apartat
La puntuació final automàtica serà la suma de les dues partides o apartats.

CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR

Oferta tècnica de servei: Fins a 50 punts
Es valorarà amb una puntuació màxima de cinquanta (50) punts, l’oferta tècnica de servei
proposada. Es valorarà els diferents apartats amb les puntuacions indicades a continuació:
a) Abast i Enfocament de servei : Fins a 20 punts




10 Punts: Valoració del dimensionament de l’equip humà proposat (assignació de
recursos) així com la dedicació dels diferents perfils de treball.
5 Punts: Valoració de la organització del servei proposada.
5 Punts: Valoració de les metodologies de treball, de la gestió documental
emprades, i del pla de formació.

b) Informació sobre l’empresa licitadora: Fins a 20 punts



10 Punts: Qualificacions i acreditacions del personal assignat al projecte ajustats a la
prestació del servei.
10 Punts: Participació contrastada del personal adscrit al servei en el sector que
pertany el BST i mitjans materials associats al servei

c) Propostes de valor afegit / millores: Fins a 10 punts


10 Punts: Valoració de qualsevol servei, material o recurs que el contractista pugui
aportar com a valor afegit a la prestació del servei, d’acord amb els elements
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descrits en el plec tècnic i que no sigui expressament requerit al plec de
prescripcions tècniques.
Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor
d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i subcriteri, i
posteriorment s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i
s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

𝑃𝑜𝑝

𝑃

𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑉𝑇𝑚𝑣

PoP = Puntuació de l’Oferta a Puntuar
P = Puntuació del criteri
VTop = Valoració Tècnica de l’Oferta que
es Puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta Millor
V l

d
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Annex 7
Criteris d'adjudicació per a la contractació del servei d’assessorament
jurídic en l’àmbit administratiu – civil- mercantil – protecció de dades i
d’altres del BST LOT 2
______________________________________________________________________________

D’acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d’adjudicació
clàusules, s’estableix que els mateixos d’aquest concurs són els següents:

del Plec de

CRITERIS D’ADJUDICACIO
Pels criteris d’adjudicació del procediment de contractació, s’aplicarà el barem de puntuació
següent, segons una puntuació màxima de 100 punts a repartir de la següent manera:



Oferta econòmica: 60 punts
Oferta tècnica de servei: 40 punts

CRITERIS D’ADJUDICACIO DE CARACTER AUTOMÀTI C
Oferta econòmica: Fins a 60 punts
L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més barata, rebrà la puntuació màxima de
seixanta (60) punts, la resta d’ofertes rebrà la puntuació proporcional respecte a la més
econòmica, aplicant la següent fórmula:

𝑃𝑣

1

𝑃

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
𝑂𝑣 = Oferta a valorar
𝑂𝑚 = Oferta millor (més econòmica)
𝐼𝑙 Import de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 2
P = Punts criteri econòmic: 60
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CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR

Oferta tècnica de servei: Fins a 40 punts
Es valorarà amb una puntuació màxima de quaranta (40) punts, l’oferta tècnica de servei
proposada. Es valorarà els diferents apartats amb les puntuacions indicades a continuació:
a) Abast i Enfocament de servei : Fins a 20 punts




10 Punts: Valoració del dimensionament de l’equip humà proposat (assignació de
recursos) així com la dedicació dels diferents perfils de treball.
5 Punts: Valoració de la organització del servei proposada.
5 Punts: Valoració de les metodologies de treball, de la gestió documental
emprades, i del pla de formació.

b) Informació sobre l’empresa licitadora: Fins a 10 punts



8 Punts: Qualificacions i acreditacions del personal assignat al projecte ajustats a la
prestació del servei.
2 punts. Mitjans materials destinats

c) Propostes de valor afegit / millores: Fins a 10 punts


10 Punts: Valoració de qualsevol servei, material o recurs que el contractista pugui
aportar com a valor afegit a la prestació del servei, d’acord amb els elements
descrits en el plec tècnic i que no sigui expressament requerit al plec de
prescripcions tècniques.

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor
d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i subcriteri, i
posteriorment s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i
s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

𝑃𝑜𝑝

𝑃

𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑉𝑇𝑚𝑣
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PoP = Puntuació de l’Oferta a Puntuar
P = Puntuació del criteri
VTop = Valoració Tècnica de l’Oferta que
es Puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta Millor
V l

d
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