CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA LABORAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1

Clàusula 1.

Objecte del servei i del plec

1.1
El present contracte de serveis té per objecte, en els termes que preveuen tant
aquest plec com el plec de clàusules administratives particulars, la prestació a la Fundació Gran Teatre del Liceu(en endavant, la Fundació), o a qualsevol de les entitats que en
puguin dependre, d’un servei d’assessorament i defensa jurídica en matèria laboral. Es
fa constar que la Fundació és una entitat privada del sector públic amb una plantilla de
325 treballadors.
1.2

A l’efecte previst en el paràgraf anterior, es diferencien dos camps:
a) Assessoria legal laboral ordinària.
b) Defensa jurídica en la jurisdicció laboral i contenciosa administrativa vinculada al dret laboral.

Atesa l’estreta vinculació existent entre l’assessorament jurídic i la defensa en seu jurisdiccional i la conveniència que l’assessor tingui un bon coneixement del funcionament
de l’administració de justícia, es licita conjuntament sense possibilitat d’optar per un sol
dels camps indicats.
1.3

El present plec de prescripcions tècniques té les finalitats següents:
a) Tècnicament, defineix les condicions, les directrius i els criteris generals que
han de servir de base per dur a terme les tasques contractades.
b) Econòmicament, defineix la forma de facturar el preu del contracte un cop
s’hagi verificat la idoneïtat de la tasca efectuada per l’adjudicatari.

Clàusula 2.

Descripció de l’encàrrec

2.1
L’objecte de l’assessoria legal és la prestació de suport jurídic laboral a la Fundació en la seva activitat ordinària, en els termes previstos en aquest plec i en la normativa
vigent, duent a terme les tasques següents:
a) La resolució verbal de consultes, de forma presencial a les oficines de la Fundació o bé de forma telefònica o per correu electrònic.
b) La redacció d’informes, dictàmens o notes per escrit sobre consultes plantejades, quan la seva importància, a criteri de la Fundació, ho requereixi.
c)

La redacció i/o revisió de convenis i contractes en matèria laboral, i de tota
mena de documents de contingut jurídic laboral que es generin extrajudicialment amb motiu de l’activitat de la Fundació en l’àmbit indicat (addendes
i modificacions contractuals, convenis, etc).
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d) La redacció o revisió d’aquells documents de naturalesa jurídica pública o
privada sobre temes laborals que la Fundació utilitzi amb una certa regularitat, i també la proposta per millorar-los a fi d’establir uns models redactats
acuradament que garanteixin la màxima seguretat jurídica a l’entitat en l’assumpció de tota classe de drets i obligacions.
e) La participació en grups de treball, reunions i processos negociadors que
mantingui la Fundació en conflictes col·lectius o vagues, i per la resolució de
conflictes laborals extrajudicials que puguin sorgir.
f)

La participació directa en processos negociadors relatius al Conveni d‘Empresa.

g) La revisió i contestació de tota mena de requeriments d’organismes públics
i privats, sempre en matèria laboral.
h) La informació sobre les principals novetats en el món del dret del treball (legislatius i jurisprudencials) que afectin la naturalesa i l’activitat de la Fundació.
2.2
L’objecte de la defensa jurídica és la prestació de la representació lletrada de la
Fundació en la seva activitat judicial, en els termes previstos en aquest plec i en la normativa vigent, específicament en matèria de dret laboral, duent a terme les tasques següents:
2.2.1 Amb caràcter general:
a) L’assessorament, direcció jurídica i assistència personal en tota classe d’actes de conciliació laboral, que tenen per finalitat evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts en situacions de conflicte laboral, tant en
acomiadaments, com en canvis substancials en les condicions de treball i
qualsevol altre conflicte d’aquesta naturalesa.
b) L’assessorament, direcció jurídica i assistència personal en actes d’infracció,
liquidació o qualsevol altra per part de la Inspecció de Treball.
c)

La direcció jurídica i l’assumpció de la defensa dels interessos de la Fundació
de tota mena d’assumptes de caràcter judicial en l’àmbit del dret laboral i
de la seguretat social, inclosa la Contenciosa administrativa quan estigui vinculada a l’especialitat laboral.

d) La defensa jurídica indicada en el punt anterior inclou totes les instàncies,
inclòs el TSJC, l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.
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2.2.2 Per tal que els licitadors puguin tenir una idea aproximada de l’abast dels serveis
que es contractaran han de tenir en compte que actualment la plantilla de treballadors
de la Fundació és de

Clàusula 3.

Personal adscrit per complir el contracte

3.1
L’adjudicatari ha de destinar al compliment del contracte personal suficient i capacitat, que ha d’haver detallat en la seva oferta, i que necessàriament ha de ser llicenciat o graduat en dret i estar en situació d’alta en el col·legi corresponent. Sense perjudici d’això, per a labors concretes d’execució material sense contingut jurídic l’adjudicatari pot recórrer a altre personal, que igualment ha d’haver detallat en la seva sol·licitud
de participació, que pot no disposar d’aquesta titulació.
3.2
D’entre tot el seu equip d’advocats en situació d’alta en el col·legi professional
corresponent, l’adjudicatari n’haurà de designar específicament a tres (3). Un d’ells serà
el responsable principal del servei i interlocutor entre la Fundació i l’empresa adjudicatària. I els altres dos advocats seran designats com a segons responsables de la prestació
del servei.
3.3
L’adjudicatari no pot alterar la composició dels mitjans humans adscrits al compliment del contracte sense l’autorització prèvia i escrita de la Fundació. Tota petició
d’alteració ha de ser, en qualsevol cas, motivada.
3.4
Al llarg de l’execució del contracte la Fundació valora lliurement la idoneïtat de
les persones designades per dur a terme les funcions específiques que els han estat atribuïdes, i a aquest efecte pot exigir a l’adjudicatari, en qualsevol moment, que substitueixi qualsevol d’elles per una altra de millor complidora. L’adjudicatari ha d’atendre
aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents. La ignorància de la seva
exigència dona dret a la Fundació a resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia definitiva per part de l’adjudicatari, o alternativament, i a la lliure elecció de la Fundació, a
imposar a aquest una penalització de fins a un vint per cent (20%) en cadascun dels
abonaments que pertoqui de fer en els mesos en què es mantingui la situació de disconformitat, mentre aquesta es mantingui.
3.5
Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari haurà de tenir vigent una pòlissa
d’assegurança professional per un import mínim de 500.000 euros per sinistre, que cobreixi l’actuació de tots els professionals que intervinguin en la prestació del servei objecte d’aquest contracte.
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3.6
En extingir-se el contracte no es produirà, en cap cas, la consolidació com a personal de la Fundació de cap de les persones que per compte de l’adjudicatari hagin realitzat els treballs que n’hagin estat l’objecte.

Clàusula 4.

Direcció i desenvolupament del servei

4.1
La direcció del servei, amb la qualitat de responsable del contracte, correspon a
la persona titular de la Direcció de Rercursos Humans de la Fundació, amb qui ha de
tenir lloc la interlocució habitual i de qui l’adjudicatari ha de rebre els encàrrecs puntuals
i les instruccions de funcionament oportunes, i que pot fer una supervisió final de la seva
feina. El Director General i el Coordinador dels serveis jurídics del Liceu també podran
intervenir-hi sempre que ho considerin pertinent, i especialment quan es tracti d’assumptes judicials.
4.2
El servei ha d’estar disponible de dilluns a divendres, tots els mesos de l’any, durat totes les hores d’oficina.
4.3
L’adjudicatari ha de facilitar la visita o l’examen a qualsevol procés o fase dels
treballs o assumptes judicials contractats per part de la persona responsable del contracte, i també lliurar a aquesta persona qualsevol informació que li sol·liciti en relació
als mateixos treballs o assumptes, i informar-la de qualsevol incidència que es pugui
produir durant el seu desenvolupament.
4.4
Pel que fa a la planificació de l’execució i al seguiment dels treballs contractats,
la persona responsable del contracte i l’adjudicatari han d’acordar en cada cas el que
sigui més convenient per a la millor prestació del servei. En cas de manca d’acord pel
que fa a la planificació de l’execució decidirà en primera instància l’adjudicatari, i en cas
de manca d’acord quant al seguiment dels treballs decidirà en primera instància la responsable del contracte, sense perjudici de les superiors facultats decisòries de l’òrgan
de contractació en un i altre cas.
4.5
Es garanteix a l’adjudicatari l’accés a tota la documentació de què la Fundació
disposi, i també la col·laboració de tot el seu personal, per a tot allò que al seu criteri
sigui d’utilitat per al millor desenvolupament de les tasques contractades.
4.6
La Fundació atorgarà els poders per a plets a favors dels lletrats del despatx que
resulti adjudicatari, i també dels procuradors que siguin de la confiança dels lletrats, per
tal de poder prestar el servei amb totes les garanties.
4.7
Els lletrats i professionals respectaran escrupolosament el règim d’incompatibilitats i el deure de secret professional establert a l’Estatut general de l’advocacia i les
normes complementàries que corresponguin.
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Clàusula 5.

Processos anteriors i posteriors

5.1
No hi ha processos judicials actualment en curs la direcció jurídica dels quals hagi
d’assumir l’adjudicatari d’aquest contracte.
5.2
Si a la data de resolució del contracte hi ha processos judicials no resolts, continuaran sota la direcció jurídica de l’adjudicatari d’aquest contracte fins que se’n faci càrrec l’adjudicatari del contracte nou. A aquest efecte l’adjudicatari del present contracte
està obligat a atorgar, si cal, la vènia corresponent.

Clàusula 6.

Forma i lloc de prestació del servei

6.1
L’adjudicatari ha de prestar els seus serveis preferentment des del seu despatx
professional, per via telefònica o correu electrònic.
6.2
Sense perjudici de l’anterior, l’adjudicatari ha de desplaçar una persona qualificada a la seu de la Fundació quatre (4) vegades al mes i, sempre que resulti necessari,
pels serveis de defensa lletrada davant dels tribunals. Tal obligació pot quedar puntualment sense efecte si ho justifiquen la falta d’assumptes o altres consideracions que les
parts apreciïn, de mutu acord i cas per cas, i igualment incrementar-se en casos justificats, també segons la comuna apreciació de les parts. A l’efecte que determinin les dates
i les hores concretes en què hagi de tenir lloc l’assistència setmanal o quinzenal o, si
escau, la no necessitat del desplaçament, les parts han de designar una persona cada
una. En cas de manca d’acord en qualsevol dels casos enunciats en aquesta clàusula
l’òrgan de contractació ha de resoldre el més convenient per a l’interès de la Fundació.
6.3
Sense perjudici de l’anterior quan sigui necessari, i a petició de la Fundació, l’adjudicatari ha de desplaçar els membres que calgui de l’equip de treball al lloc que la
Fundació estimi oportú per a l’òptima prestació del servei.

Clàusula 7.

Llengües de treball

7.1
La redacció dels documents escrits ha de ser en llengua catalana. Igualment l’adjudicatari ha de fer ús de la llengua catalana en els tràmits orals, sempre que sigui possible. De tota manera, l’adjudicatari ha de poder oferir també els seus serveis en castellà
i anglès.
7.2
Tot document redactat per una tercera persona en una llengua distinta del català, el castellà o l’anglès que se sotmeti a la revisió de l’adjudicatari serà prèviament traduït al català per part de la Fundació i a càrrec d’aquesta, llevat que l’adjudicatari hi
renunciï perquè considera que domina prou bé la llengua en què està escrit.
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7.3
Igualment corren a càrrec de la Fundació les traduccions a altres llengües dels
documents que redacti l’adjudicatari, però aquest n’ha de revisar la traducció i suggerir
que s’hi introdueixin els canvis que consideri oportuns, si es tracta d’alguna de les altres
llengües que indica el paràgraf anterior. En qualsevol altre cas, aquest servei es pot aplicar a qualsevol altra llengua, si l’adjudicatari considera que la domina prou bé.

Clàusula 8.

Programari de treball i altres especificacions tècniques

8.1
Llevat que la Fundació autoritzi una altra cosa, els documents que l’adjudicatari
hagi de lliurar a la Fundació han de ser en arxius en format Microsoft Office Word 2016
o un de totalment compatible amb aquest, i preparats per a ser impresos en fulls de
mida DIN-A4.
8.2
Quan correspongui, els documents han d’incloure la imatge gràfica representativa de la Fundació i/o del teatre segons les normes corporatives aprovades, i tenir les
pàgines numerades de forma correlativa.

Clàusula 9.
9.1

Retribució i facturació

Disposicions aplicables a l’assessoria jurídica laboral:

Durant la vigència del contracte l’adjudicatari percebrà mensualment l’import corresponent a la seva oferta per l’assessorament laboral recurrent.
Disposicions aplicables a la defensa lletrada:
9.1.1 Durant la vigència del contracte l’adjudicatari té dret a percebre els imports que
correspongui per la prestació dels serveis de defensa jurídica de la Fundació, per cadascun dels assumptes que li sigui encarregat.
9.1.2 A l’efecte d’aplicar el que preveu l’apartat anterior cal tenir en compte el següent:
a) Els actes de conciliació es facturaran a la finalització de cadascun dels actes
en què intervingui a instàncies de la Fundació.
b) Els procediments judicials en la jurisdicció social o contenciosa administrativa vinculada a l’especialitat laboral seran objecte d’un encàrrec específic
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per cadascun, tant si la Fundació és demandant com si és demandada. L’encàrrec inclourà tot el procediment en primera instància i eventualment
també, els recursos que corresponguin.
9.1.3 A l’efecte de determinar el preu del contracte s’estarà al servei mensual recurrent i als serveis efectivament prestats en concepte de les partides alçades previstes:
L’import de les partides alçades ha estat calculat de forma estimativa a partir de la previsió dels serveis a realitzar (unitats/any):
a) La tramitació d’un promig de 4 actes de conciliació a l’any.
b) La tramitació d’un promig de 3 actes d’Inspecció de Treball
c) La realització d’un promig de 3 procediments judicials en primera instància
a l’any.
d) La realització d’un promig de 2 procediments judicials en ulteriors instàncies
a l’any.
No obstant FGTL no esta obligada a contractar un determinat número de serveis ni a
exhaurir la totalitat de l’import màxim de cadascuna de les partides alçades sinó únicament aquells serveis que siguin efectivament necessaris sense que per aquest motiu
l’adjudicatari tingui dret a percebre indemnització o compensació.
El preu final de cada partida alçada serà el que resulti d’aplicar el preu unitari ofert per
l’adjudicatari als serveis efectivament prestats.
El preu final del serveis d’assessorament laboral recurrent serà el corresponent a l’oferta
de l’adjudicatari.
9.1.4 Els serveis corresponents a la defensa jurídica es facturaran d’acord amb l’indicat
al plec de condicions particulars a la finalització de l’acta de conciliació, inspecció, i en
el cas dels procediments judicials el 40% a l’inici del mateix i la resta a la finalització del
procediment, l’escrit de conclusions o vista de judici segons correspongui.
Per al pagament de cada una de les factures corresponents a la defensa jurídica cal que
prèviament la Fundació tingui coneixement i constància fefaent de la prestació efectiva
i correcta dels serveis contractats a què fa referència.
Les factures s’haurà d’incloure el número de comanda que prèviament FGTL facilitarà.
9.2
Els honoraris professionals de l’adjudicatari no inclouen els honoraris o despeses
que es puguin originar en motiu de la seva intervenció en els assumptes judicials, com
són els aranzels de procuradors, les taxes judicials, les despeses derivades d’informes
pericials, etc. Això no obstant, quan l’adjudicatari participi en la selecció i contractació
d’aquests serveis haurà de comptar sempre amb l’autorització prèvia i per escrit de la
Fundació.
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Clàusula 10. Correcció d’errades i deficiències
10.1 La persona responsable del contracte exigirà a l’adjudicatari que esmeni en els
documents redactats tots els defectes, les insuficiències tècniques, els errors materials,
les omissions i les infraccions de preceptes legals o reglamentaris que li siguin imputables, i li ha d’atorgar a aquest efecte el termini corresponent, que no pot excedir els deu
(10) dies hàbils.
10.2 Si un cop ha transcorregut el termini indicat a l’apartat anterior l’adjudicatari no
ha corregit les errades o deficiències, l’òrgan de contractació pot optar, atenent les circumstàncies concurrents, per la resolució del contracte o per concedir-li un nou termini.
En el primer cas la Fundació procedirà a confiscar la garantia; en el segon cas el nou
termini concedit per solucionar les deficiències no corregides serà de dos (2) dies hàbils,
improrrogable; i en els dos casos el contractista incorrerà en l’obligació d’abonar a la
Fundació una indemnització equivalent al 25 per 100 (25%) del preu del contracte.
10.3 Si es produeix un nou incompliment d’aquesta naturalesa, encara que sigui en
una altra ocasió, serà procedent la resolució del contracte amb obligació per part de
l’adjudicatari d’abonar a la Fundació una indemnització igual al preu pactat, amb pèrdua
de la garantia.
10.4 Si el contractista, en qualsevol moment abans de la concessió de l’últim termini,
renuncia al contracte, ha d’abonar a la Fundació una indemnització igual a la meitat del
preu d’aquest, igualment amb pèrdua de la garantia.

Clàusula 11. Compatibilitat i manca d’exclusivitat
11.1 Durant la vigència del present contracte l’adjudicatari es compromet a no subscriure’n cap altre que sigui incompatible amb aquest i que pugui perjudicar la Fundació
d’alguna forma. De tota manera, i ja que el compromís professional de l’adjudicatari
amb la Fundació no implica exclusivitat en el servei, l’adjudicatari pot acceptar altres
encàrrecs. I en cas que els interessos de la Fundació entrin o puguin entrar en conflicte
amb els d’un altre dels clients de l’adjudicatari, aquest pot renunciar puntualment a
l’encàrrec en què es plantegi el conflicte, i sempre renunciant a servir els interessos de
l’altre client en allò que el contraposi a la Fundació.
11.2 Per la seva banda, la Fundació pot efectuar encàrrecs a altres professionals en
les matèries objecte d’aquest procediment, ja que no s’obliga a confiar en exclusiva a
l’adjudicatari tots els seus treballs amb contingut jurídic en matèria de contractes del
sector públic.
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Clàusula 12. Propietat intel·lectual
12.1 Els drets de propietat intel·lectual sobre els treballs realitzats en compliment d’aquest contracte i qualsevol altre dret derivat d’ells seran titularitat exclusiva de la
Fundació a mesura que es vagin completant i lliurant a la Fundació. Per tant, la Fundació
podrà incloure-hi les modificacions que estimi més convenients. Això no obstant,
l’adjudicatari podrà utilitzar lliurement en altres usos els models que hagi redactat per
a la Fundació, respectant sempre la reserva i la confidencialitat degudes.
12.2 En cas d’interrupció dels treballs l’adjudicatari no pot oposar-se a que, per a la
bona fi de l’opció que la Fundació lliurement elegeixi per a la continuació i la perfecció
d’aquests, la Fundació faci ús de tot allò que l’adjudicatari li hagi lliurat prèviament; en
conseqüència, la Fundació podrà encarregar a una tercera persona el desenvolupament
i l’acabament dels esborranys redactats per l’adjudicatari.
12.3 La Fundació es compromet a reconèixer l’autoria de l’adjudicatari en allò que
sigui necessari.

Clàusula 13. Règim jurídic
13.1 El contingut dels treballs s’ha d’ajustar a la legislació que sigui aplicable en el
moment de l’execució. Si durant el període d’execució es produeixen canvis normatius
que afectin el contingut de l’encàrrec, l’adjudicatari ha d’assumir totes les modificacions
que siguin necessàries per a la correcta definició dels treballs contractats.
13.2 En tot allò que aquest plec no preveu han de regir, en el que correspongui, l’Estatut general de l’Advocacia aprovat pel Reial decret 658/2001, de 22 de juny, i la Normativa de l’Advocacia Catalana aprovada pel Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya
(Resolució JUS/880/2009, de 24 de març).

Barcelona, 3 de desembre de 2018
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