PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES
Expedient CSE/1000/1100001336/22/PO
SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC
Objecte del contracte:
El present plec te per objectiu fixar les bases que han de regular la contractació dels serveis
d’assessorament jurídic en l’àmbit laboral i d’altres àmbits per al Banc de Sang i Teixits.
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 colꞏlectiva i individual, a través d’un despatx d’advocats extern que es converteixi
en únic interlocutor i responsable dels serveis d’aquesta naturalesa.
La prestació dels serveis es realitzarà d’acord amb els requeriments i condicions establertes
al present plec, així com les fixades en el plec de clàusules administratives particulars del que
es deriven drets i obligacions per a les parts, tenint ambdues un caràcter vinculant per als
adjudicataris que duran a terme el servei de conformitat amb els plecs de clàusules i seguint
les instruccions del BST.
L’objecte del contracte es divideix en dos lots:



Lot 1: Serveis d’assessorament en l’àmbit social i laboral
Lot 2: Serveis d’assessorament en l’àmbit administratiu – civil - mercantil – fiscal –
protecció de dades- patrimonial i responsabilitats assistencials i investigació.

Abast de la prestació:
El Banc de Sang i Teixits té actualment una plantilla fixa de 429 treballadors i 432 de
contractació temporal variable, sense perjudici de les possibles modificacions que es poden
produir.

Descripció dels treballs tècnics:

LOT 1 SERVEIS D’ASSESSORAMENT EN L’ÀMBIT SOCIAL I LABORAL
Característiques del servei: dos apartats en aquest lot 1
1) Un servei fixe i continu que consistirà en :
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 Assessorament jurídic laboral i administratiu per al tractament i seguiment d'assumptes
amb la Direcció de Persones i Valors o persona/es en qui aquesta delegui.
 Assessorar, negociar i redactar acords i pactes d’empresa, procediments de
modificació substancial de condicions, etc. Participar en reunions presencials i
processos negociadors i de seguiment de qualsevol mena així com la redacció de les
actes de les reunions.
 Facilitar l’assistència en reunions informatives amb la RLT o per a la realització de
períodes de consulta (ex articles 41, 51, 82.3 de l’Estatut dels Treballadors).
 Assessorar i donar suport a la negociació de conflictes colꞏlectius, impugnacions,
assistència a organismes, mediacions i concilꞏliacions, arbitratge.
 Participar en reunions presencials en les oficines del BST amb la Direcció per tractar
de temes estratègics en matèria de recursos humans i resoldre consultes.
 Redactar informes, notes i dictàmens per escrit sobre consultes plantejades en l’àmbit
laboral , quan així es requereixi.
 Redactar i/o revisar els plecs de càrrecs, cartes de sanció i/o acomiadament.
 Supervisió, assessorament i assistència, si s’escau, en els actes derivats dels
procediments d’eleccions sindicals.
 Assessorar sobre la interpretació de convenis col•lectius, acords i pactes d’empresa.
 Colꞏlaborar en la redacció i/o supervisió dels procediments i normatives laborals
internes.
 Redactar i /o assessorar en els convenis de colꞏlaboració que subscrigui el BST de les
clàusules especials que hagin d’incorporar-se relatives a assumptes laborals tipus en
aspectes de colꞏlaboració en activitats docents, de prevenció de riscos laborals i
contractes d’arrendaments de serveis.
 Informar sobre novetats en el món del dret: legislatives i jurisprudencials relacionats
amb el context sanitari laboral i l’empresa pública. Reportar de manera comentada i en
context de les entitats del SISCAT, les novetats legislatives i jurisprudencials que es
produeixin en els diferents àmbits del dret laboral
 Assumir l’atenció de les reclamacions administratives prèvies a la via judicial.
 Elaborar i/o revisar documents de presentació, adreçats al Consell d’Administració del
BST i/o al seu Comitè Executiu, en l’àmbit laboral.
 Repassar l'estat d'execució del contracte, els processos administratius i judicials.
 L’adjudicatari haurà de realitzar el servei de forma independent, utilitzant els seus propis
serveis, però podrà requerir la participació/colꞏlaboració de tercers professionals del
dret, quan així ho aconselli una millor prestació del servei, sempre amb la prèvia
autorització del BST.
 Organitzar sessions formatives i de reciclatge als professionals amb responsabilitats en
les matèries objecte del contracte sobre qualsevol tema jurídica laboral i/o administratiu
amb implicacions de contingut laboral, de seguretat social o matèries que afectin a
l’àmbit de les relacions laborals.
 Assistir, representar, defensar i acompanyar davant l’Administració Laboral, actes de
conciliació davant el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), comparèixer davant de la
inspecció de treball i se s’escau, davant del Comitè d’Empresa
 Donar suport i assessorament davant del Síndic de Greuges i/o sindicatura de comptes
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2) Un servei discontinu i esporàdic en funció dels assumptes contenciosos
 Analitzar cada assumpte de caire processal laboral o contenciós administratiu de
contingut laboral, i assessorament tècnic.
 Fer reunions periòdiques sobre el seguiment dels procediments judicials oberts i per
preparar-los amb un mínim de 15 dies abans de la data de judici.
 Defensa lletrada i representació del BST i, en el seu cas, dels seus professionals quan
ho consideri la direcció de Persones, davant d’òrgans administratius i jurisdiccionals
en l’àmbit laboral i social, respecte a aquelles qüestions que puguin derivar en recursos
administratius, per la interposició de demandes, etc.
 Emissió d’informes jurídics i/o dictàmens
 Informar per correu electrònic a la direcció de persones, en un termini màxim de 48
hores, sobre l’argumentació jurídica aplicada i la valoració del lletrat sobre l’acte al que
hagi assistit.
 Direcció jurídica de tota mena d'assumptes de caràcter contenciós en l’àmbit laboral

Equip de treball:
Atès que la prestació de serveis objecte del contracte ho és com a serveis professionals,
l’activitat contractada estarà a càrrec d’una firma professional d’advocats externa
especialitzada en Dret Laboral i en les matèries objecte del contracte amb solvència tècnica i
experiència d’acord amb els requisits especificats relatius a la solvència mínima requerida.
L’equip de treball que prestarà els serveis objecte de la licitació haurà d’estar integrat com a
mínim per 4 advocats qualificats, amb coneixements específics i experiència de com a mínim
10 anys en l’àmbit laboral i amb amples coneixements en Dret Públic i privat (amb les
corresponents acreditacions).
Els licitadors hauran de facilitar la relació de components de l’equip de treball que ofereixen,
de manera que l’estructura de l’equip i el perfil professional dels seus components, així com
la seva dedicació i funcions concretes a realitzar en el marc del contracte administratiu. Hauran
d’aportar els corresponents currículums del/s professional/ls que prestaran els serveis, han
d’estar col•legiats com exercents en un col•legi professional.
Serà obligatori acreditar l’especialització dels lletrats especialistes principals justificant
l’experiència professional en el context sanitari i hospitalari en dites matèries un mínim de tres
anys. Aquets assessors especialistes seran els interlocutors amb BST. Les consultes,
dictàmens, informes escrits, altres respostes emeses per l’adjudicatari, així com la direcció
jurídica dels assumptes contenciosos,
serà rubricat per aquests lletrats principals
especialistes.
El BST podrà exigir en qualsevol moment la substitució dels components de l’equip de treball
que estimi convenient. Sempre que segons el seu criteri sigui necessari per al correcte
compliment de l’objecte dels treballs.
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El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de
seguretat, d’integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el
que disposa la Llei 31/1995 i el Reglament de serveis de prevenció aprovat per RD 39/1997
així com les que es promulguin durant l’execució del contracte.

Metodologia de la prestació de serveis:
Els serveis es desenvoluparan des del despatx professional de l’adjudicatari, i a les reunions
setmanals que es celebrin a les instalꞏlacions dels centre del BST. Restaran inclosos al preu
del contracte totes les despeses de desplaçament ordinaris i del procediments judicials i
administratius dins de la província de Barcelona.
Amb l’objecte de garantir una comunicació fluida entre el BST i l’adjudicatari, aquest designarà
un responsable de contracte que seguirà el compliment dels requisits establerts en el present
document.
Per a l’execució d’aquest contracte de serveis, l’adjudicatari haurà de desenvolupar les
tasques pròpies de l’objecte de la contractació, amb presència física a les dependències del
BST durant un mínim de 6 d’hores mensuals al marge de la prestació de serveis des del
despatx extern.
Durant l’horari laboral d’oficina del BST (de dilluns a divendres de 8 a 18 hores) l’adjudicatari
del contracte, els dies que no vingui obligat a l’assistència presencial a les instalꞏlacions del
BST, haurà de mantenir disponibilitat plena via telefónica o via correu electrònic per a la
resolució de qualsevol qüestió relacionada amb el desenvolupament de les seves funcions.
Donar servei d’atenció continuada mitjançant una hot line de consulta telefònica o per mitjans
electrònics amb un temps màxim de resposta de 24 hores.

Assegurances:
El contractista s’obliga a concertar i mantenir durant l’execució del contracte una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per errors derivats de la seva activitat professional per
un import de fins a 1.000.000 euros que cobreixi les següents cobertures mínimes:






RC explotació
RC Locativa
RC patronal
Danys patrimonials primaris
Errors o falta professional

La cobertura serà efectiva en el moment d’inici del contracte i durant la seva vigència.

Preu dels serveis Lot 1:
El sistema de retribució del servei del lot 1 serà el següent:


Quota fixa anual. Establerta en el quadre de característiques, que es compensarà
mensualment de forma progressiva per imports fixes , aquesta quota inclou totes les
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despeses inherents a la prestació contractada, com per exemple dietes,
desplaçaments.. etc
Quota variable. Correspondrà als honoraris professionals meritats per la intervenció
de l'adjudicatari en el càlcul de les minutes a abonar pel BST, segons consten en la
llista següent de procediments i imports :

Llista de procediments :
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TIPUS DE PROCEDIMENT JUDICIAL
Demandes per acomiadaments
(disciplinaris, objectius, finalització de
contractes)

Reclamacions de quantitats

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

IMPORT DELS HONORARIS A ABONAR PEL BST
IMPORT FIX
1.100,00 €

900,00 €

1.100,00 €

Impugnació sancions disciplinaries

900,00 €

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

900,00 €

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

1.100,00 €

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

1.100,00 €

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

3.000,00 €
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* s’entendrà per especial complexitat:
a) Una dedicació estimada de més de 20 hores més la possibilitat que hi hagi una condemna
condemnatòria pugui generar un greu perjudici pel BST.
b) Procediments amb pluralitat de demandants o els procediments col∙lectius, si bé atenent al grau de
complexitat, el treball efectivament realitzat, el número de litigants, la quantia real de l’assumpte i
especialment la singularitat o originalitat de la matèria objecte del plet en el sector.
No obstant l’indicat en el paràgraf anterior, i com s’indica en el quadre anterior, aquesta
categorització haurà de ser aprovada per la Direcció General o l’òrgan en qui delegui, del
BST.

Seran desestimades aquelles proposicions u ofertes que estableixin valors superiors als
indicats , tant pel que fa a la quota fixa, com en el cas de les ofertes per import variable.
Els imports de sortida i en el seu cas, els adjudicats incorporen totes les despeses, dietes,
desplaçaments , i incorporen totes les actuacions a realitzar en el procés per completar la
tramitació del mateix en cada instancia , tant en fase administrativa, extrajudicial o judicial, i
d'acord amb la normativa processal vigent en el moment de l’actuació professional , incloses
totes les actuacions prèvies i preparatòries des de la rebuda de la reclamació prèvia , fins la
redacció i presentació o resposta dels corresponents recursos i incidents que es puguin
promoure dintre del procediment,
Resten excloses les actuacions davant del Tribunal Suprem o el Tribunal constitucional,
aquestes actuacions, si s'escau, es minutarien d'acord amb els criteris orientadors en material
d'honoraris de l’ilꞏlustre consell de colꞏlegis d'advocats de Catalunya, previ vist i plau del BST
Davant de varis procediments iniciats per una mateixa per persona s'exercitin diverses accions
, (siguin acumulades o no, però que totes elles derivin d'un mateix origen es minutarà el
procediment de major import).
En els procediments amb pluralitat de demandants o els procediments col•lectius, s’aplicaran
els mateixos honoraris, si bé atenent al grau de complexitat, el treball efectivament realitzat,
el número de litigants, la quantia real de l’assumpte i especialment la singularitat o originalitat
de la matèria objecte del plet en el sector, es podrà prèviament efectuar proposta de minuta
d’honoraris que requerirà l’acceptació per part del BST.
Si s’assoleix un acord previ en conciliació administrativa, els honoraris fixes establerts en el
quadre establert en l’apartat anterior, es reduiran un 75%. Si l’avinença s’assoleix en seu
judicial, de la part fixa es minutarà un 80%.
La base per aplicar el percentatge de la part variable estarà constituïda per la quantia valorada
com a risc en cas de condemna i que no necessàriament ha de coincidir amb la quantia
reclamada en la demanda. És a dir, de les quanties reclamades caldrà deduir salaris no
justificats, indemnitzacions per danys i perjudicis de difícil reconeixement i en general
qualsevol petició que no estigui mínimament sustentada en una prova raonable.
Quan en un procediment s’exercitin pretensions subsidiàries o solidaries de condemna, però
sense ser el BST l’empresa en la que prestava serveis els treballadors en el moment de
produir-se fets objecte del litigi, únicament es minutarà un 75% de la part
7

Prèviament a la realització de la factura, l’adjudicatari emetrà el corresponent pressupost
calculat en base llista de procediments i imports anteriors o en la proposta de millora que
sobre dita llista hagi proposat el licitador . Aquest pressupost haurà de ser acceptat per la
Direcció del BST.
En el cas que no fos possible catalogar l’assumpte a tractar dintre dels estàndards establerts
i per tant no fos possible calcular la minuta en funció dels casos descrits, es farà servir els
Criteris Orientadors en matèria d’Honoraris Professionals de l’Il•lustre Consell de Col•legis
d’Advocats de Catalunya.
Traspàs d’assumptes contenciosos oberts pendents de resoldre a la finalització del contracte
anterior a l’adjudicació lot.

En el cas que l’adjudicatari del present expedient no sigui la mateixa empresa que presta
actualment el servei: Els assumptes que abans de l’adjudicació estaven essent atesos per
l’adjudicatari sortint, no seran traspassats al nou adjudicatari, sinó que l’anterior continuaran
gestionant els procediments oberts

Documentació tècnica:
Els licitadors hauran de presentar en llur oferta (sobre B) una memòria tècnica general haurà
de recollir els següents criteris:
• Organització del servei i recursos humans destinats: per al desenvolupament del servei
objecte del contracte . Els licitadors inclouran un organigrama de l’equip tècnic i descriuran les
diferents activitats a desenvolupar, les funcions, responsabilitats i la dedicació proposada
• Gestió documental dels expedients: les empreses licitadores proposaran un sistema per la
gestió documental dels expedients i assumptes en que hi participin als efectes de facilitar la
gestió als responsables del BST, es valorarà els mitjans materials destinats a l’execució del
contracte
• Formació per al personal del BST: les empreses licitadores presentaran un pla de formació
en l’àmbit laboral per als treballadors del BST que estiguin vinculats a aquest aspecte
funcional
• Fixació dels temps de resposta davant de consultes, informes o d’altres tipus d’encàrrecs
Millores
Les empreses licitadores podran oferir millores a les prestacions tècniques solꞏlicitades en
aquest plec de prescripcions tècniques, aquestes millores es centraran en aspectes vinculats
allò solꞏlicitat , com ara:
- La connexió i accés a plataformes telemàtiques de jurisprudència
- L’accés a sistemes informàtics de gestió d’expedients
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- Informació sobre cursos de l’àmbit laboral per a responsables del BST
- Aportacions possibles del licitador en base al seu coneixement que pugui resultar favorable
al BST.

LOT 2 SERVEIS D’ASSESSORAMENT EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU – CIVIL MERCANTIL – FISCAL – PROTECCIÓ DE DADES- PATRIMONIAL

1- Característiques del servei:
Donar servei d’atenció continuada mitjançant una hot line de consulta telefònica o per mitjans
electrònics amb la Direcció general i la resta de direccions del BST.
Participar en reunions presencials en les oficines del BST amb les direccions per tractar de
temes estratègics vinculats amb les àrees esmentades en l’encapçalament
Redactar d’informes, notes i dictàmens per escrit sobre consultes plantejades en les àrees
esmentades, quan així es requereixi.
Informar sobre novetats en el món del dret: legislatives i jurisprudencials relacionades amb
les àrees citades en l’encapçalament.
Colꞏlaborar en la redacció dels procediments, normatives i instruccions internes del BST,
colꞏlaborar i assessorar en la redacció de contractes administratius, convenis de colꞏlaboració,
encàrrecs de gestió, protocols i d’altres acords nacionals i internacionals del BST en que
aquest hi sigui part i tingui una implicació directa i/o indirecta.
Colꞏlaborar en la redacció de reclamacions prèvies i en fases judicial per impagaments de
clients del BST,
Assessorar en temes fiscals i tributaris que afectin al BST
Assessorament jurídic continuat en matèria de protecció de dades de caràcter personal a
través de consulta telefònica, correu electrònic i altres mitjans telemàtics.
Revisió i elaboració de documentació per tal que s’adeqüi a la LOPD, assessorament respecte
els drets dels afectats,
Formació en matèria de protecció de dades.
Assessorar en matèria de propietat intelꞏlectual i propietat industrial.
L’adjudicatari haurà de realitzar el servei de forma independent, utilitzant els seus propis
serveis, però podrà requerir la participació/ colꞏlaboració de tercers professionals del dret,
quan així ho aconselli una millor prestació del servei, sempre amb la prèvia autorització del
BST.
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II.- Documentació tècnica
Els licitadors hauran de presentar en llur oferta (sobre núm. B) una memòria tècnica general
haurà de recollir els següents criteris:
• Organització del servei i recursos humans destinats: per al desenvolupament del servei
objecte del contracte . Els licitadors inclouran un organigrama de l’equip tècnic multidisciplinar,
especialitzat en les diferents àrees identificades,
i descriuran les diferents activitats a
desenvolupar, les funcions, responsabilitats i la dedicació proposada
• Gestió documental dels expedients: les empreses licitadores proposaran un sistema per la
gestió documental dels assumptes en que hi participin als efectes de facilitar la gestió als
responsables del BST, es valorarà els mitjans materials destinats a l’execució del contracte
• Fixació dels temps de resposta davant de consultes, informes o d’altres tipus d’encàrrecs
III.- Condicions tècniques en l’assessorament:
• Els serveis estaran prestats per Llicenciats en Dret: hauran d’aportar els corresponents
currículums del/s professional/ls que prestaran els serveis
• Han d’estar colꞏlegiats com exercents en un colꞏlegi professional
• Amb experiència i formació jurídica especialitzada i acreditada demostrada en els àmbits
identificats d’aquest lot , de com a mínim de 5 anys • Donada la successiva implantació
i vincles del BST amb determinades institucions , entitats i empreses de caràcter
internacional, el coneixement d’idiomes (principalment angles) amb la corresponent
acreditació
IV- Millores
Les empreses licitadores podran oferir millores a les prestacions tècniques solꞏlicitades en
aquest plec de prescripcions tècniques, aquestes millores es centraran en aspectes vinculats
allò solꞏlicitat , com ara:
- La connexió i accés a plataformes telemàtiques de jurisprudència - Una proposta de
formació als treballadors del BST sobre les àrees implicades en aquest lot - Aportacions
possibles del licitador en base al seu coneixement que pugui resultar favorable al BST

ELEMENTS HOMOGENIS DE LA LICITACIÓ
La presentació a la licitació per part de les empreses interessades podrà ser a tots els dos
lots o be a un de sol.
En el supòsit de presentar-se a tots dos lots : la documentació del sobre A, nomes caldrà
presentar-la un cop anunciant als lots que es presenta. La documentació del sobre B, caldrà
presentar-la en el mateix sobre de forma individualitzada per cada lot, malgrat s’identifiquin
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elements comuns, als efectes de llur valoració de forma separada, l’oferta econòmica o sobre
C, caldrà presentar-la de forma individual, una oferta per cada lot, en un mateix sobre.
El BST podrà exigir en qualsevol moment durant la prestació del servei, la substitució del
personal que a criteri dels responsables del BST, no presenti una adequada capacitació
professional o correcció per desenvolupar les funcions que li corresponen. També en el cas
d’incomplir de forma expressa o voluntària qualsevol normativa interna o legal.
Tots els drets inherents a la propietat intelꞏlectual dels possibles treballs realitzats
correspondran al BST i només amb la seva autorització podran ser utilitzats, sense que pugui
exercitar-se qualsevol forma no autoritzada d’emissió, edició, difusió, exhibició, reproducció,
venda o lloguer, total o parcial dels elements i documents corresponents.
Obligacions del contractista
- Cal acceptar tots i cadascun dels requeriments exposats en el present plec de prescripcions
tècniques per tal d’optar a la prestació del servei.

- El contractista, sense l’autorització expressa del BST, no podrà cedir o subcontractar, les
prestacions de servei detallades en el present plec de condicions.
- Caldrà notificar amb un termini mínim de 15 dies, qualsevol modificació del personal que
forma l’equip de treball. També s’ha de comprometre a incorporar els recursos necessaris per
garantir la correcte prestació de servei.
- En cas de malaltia o baixa dels membres de l’equip de treball, el contractista haurà de cobrir
amb suplències de personal qualificat, per tal de garantir la continuïtat i estabilitat del servei.
- El contractista haurà de consensuar el calendari de vacances amb els responsables del
BST.
- El contractista està obligat al compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'objecte de la mateixa és "garantir i
protegir pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets
fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i
familiar".
- Addicionalment, s'estableix com a marc de referència el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre que estableix el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En aquest reglament s'estableixen
les mesures de protecció que cal tenir en compte i aplicar.

CONDICIONS ECONOMIQUES DE LA LICITACIÓ
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Els serveis d’assessorament objecte d’aquest contracte, en ambdós lots, seran retribuïts
mitjançant l’abonament d’una quota mensual, que inclourà totes les despeses, dietes i
desplaçaments.
En el cas del lot 1, i en la direcció jurídica d’assumptes contenciosos, s’estarà a les tarifes
corresponents adjudicades

L’oferta econòmica que han de presentar els licitadors, haurà de contenir un preu fix. mensual
en concepte de l’objecte de la contractació i en base a les actuacions fixades en el present
plec, pel que fa al lot 1 i lot 2
En el lot 1 , direcció jurídica d’assumptes contenciosos l’oferta econòmica haurà de ser per
cada tipus de procediment
Els corresponents imports es detallen el plec de clàusules administratives
ALTRES ASSUMPTES DEL BST
La resta d’assumptes que el BST consideres que han de ser objecte d’assessorament per part
de l’adjudicatari i no constin en el present plec, hauran de ser pressupostats, tenim en compte
els criteris orientatius en matèria de taxació de costes processals de l’ICAB amb el
corresponent vist i plau del BST.
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