
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
 
 
 
 

NÚM. EXPEDIENT: 2022-058 ASSE. LEGAL LABORAL EXTERN 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT LEGAL EN L’ÀMBIT 
LABORAL, DESTINAT AL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS DE LA 
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA 
(VHIR). 
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Clàusula 1ª. Objecte del contracte. 
 
El present plec té per objecte fixar les condicions tècniques que regiran la contractació 
d’un servei d’assessorament legal en l’àmbit laboral que precisa la Direcció de Recursos 
Humans de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron-Institut de Recerca (VHIR) per 
tal de poder donar suport de forma recorrent i resoldre o, almenys, minimitzar, els 
conflictes d’àmbit laboral.  
 
El servei objecte d’aquesta licitació comprèn totes aquelles qüestions laborals, de 
Seguretat Social, fiscal i d’estrangeria que es plantegin en el desenvolupament de 
l’activitat laboral de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca 
(VHIR). 
 
No es considera convenient la divisió de l’objecte del contracte en lots, atès que donades 
les característiques tècniques i organitzatives del servei d’assessorament, la divisió en 
lots suposaria fer l’execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de 
vista tècnic, i que la necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos 
lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada del contracte. 
 
Al llarg d'aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins de l'objecte 
d'aquest contracte, així com l'abast del servei proposat. 
 
** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la 
contractació, i durant tota la vigència del contracte. 
 
 
Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació. 
 
En aquesta licitació, el valor estimat i el pressupost màxim de licitació no coincideixen: 
 
El pressupost total màxim, corresponent als dos (2) anys inicials, és de “CENT MIL 
EUROS” (100.000,00 €)(*), més els “VINT-I-UN MIL EUROS” (21.000,00 €) 
corresponents a l’IVA, fa un total de “CENT VINT-I-UN MIL EUROS” (121.000,00 €). 
 

• En base al paràgraf anterior, el pressupost màxim anual per a cada exercici és de 
“CINCUANTA MIL EUROS” (50.000,00 €), IVA exclòs. 

 
o El preu màxim unitari és de “DOS-CENTS EUROS” (200,00 €*) l’hora (IVA 

exclòs), per cada una de les prestacions assenyalades a la Clàusula 4ª: 
Característiques tècniques del servei. Els costos derivats de les taxes en 
les tramitacions que així ho requereixin, es pagaran a part. 

 
 
(*) Preu unitari que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÓMICA–Sobre C. 
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El pressupost de licitació és una estimació de la facturació dels darrers anys. Tanmateix 
el VHIR únicament abonarà a l'empresa adjudicatària els serveis efectivament prestats, 
sense que en cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del 
contracte/pressupost de licitació, i en tot cas, s’haurà de detallar a la factura els nombres 
d'albarans degudament signats. 
 
El valor estimat per aquesta licitació és de “CENT SETANTA MIL EUROS” 
(170.000,00€), als que hem de sumar “TRENTA-CINC MIL SET-CENTS EUROS” 
(35.700,00 €) corresponents a l’IVA, el que fa un total de “DOS-CENTS CINC MIL SET-
CENTS EUROS” (205.700,00 €). 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació  100.000,00 euros 

Possibles modificacions  20.000,00 euros 

Possibles pròrrogues  50.000,00 euros 

Total 170.000,00 euros 

 
Import establert per a modificacions 
 
S'estableix d'acord amb l'article 204 de la Llei 9/2017 la possibilitat de modificar el 
contracte a l'alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació. Import que serà 
retribuït a l'empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions que reguli el 
present plec, prèvia presentació per part de l'adjudicatari de la factura. 
 
Les causes de modificació del contracte poden ser: 
 

- La necessitat de més hores/jornades de consultoria laboral per a l'anàlisi de 
novetats legislatives que no puguin ser assumides amb el pressupost anual de la 
licitació. 

- Procediments judicials extraordinaris. 
 
En cap cas l'estimació del volum en la prestació del servei serà vinculant, el VHIR 
abonarà les factures del servei realment prestat, detallant en la factura els nombres 
d'albarans degudament signats. 
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Clàusula 3ª.- Duració del contracte.  
 
La prestació d’aquest servei tindrà una durada inicial de dos (2) anys, a partir de la data 
que es fixi en la formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga per un període 
d’un (1) any addicional. 
 
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel 
contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
 
 
Clàusula 4ª. Característiques tècniques del servei. 
 
Per a dur a terme l’execució del contracte, el contractista disposarà d’una estructura 
tècnica i administrativa suficient per atendre les necessitats dels serveis. 
 
4.1 Contingut dels treballs. 
 
Els serveis que es precisen en aquesta matèria inclouen els assumptes que a continuació 
s’anomenen: 
 

• Assessorament en matèria de contractació de personal, temporal i indefinida. 
• Determinació de les possibilitats per accedir a subvencions i bonificacions de la 

Seguretat Social.  
• Estratègies per definir marcs laborals. Relacions amb organitzacions sindicals i 

assistència a les reunions amb el Comitè d'Empresa i el Comitè de Seguretat i 
Salut. 

• Assessorament en relació amb eventuals sancions dels empleats per 
incompliment de les seves obligacions. 

• Assistència a actes de conciliació davant del Centre de Mediació i Arbitratge de 
Catalunya (CMAC).  

• Assistència i defensa dels interessos de l’Institut de Recerca davant d’eventuals 
inspeccions de treball. 

• Impugnació d'actes d'inspecció en via administrativa. 
• Assessorament en matèria de retribució de personal. Retribució en metàl·lic i en 

espècie. Determinació d'objectius. Aplicació de noves estructures salarials. 
• Assessorament en matèria de distribució de la jornada de treball, sistemes de 

torns i descansos dels empleats. 
• Assessorament en matèria de Seguretat Social, aplicació de la normativa vigent 

per determinar els conceptes que integren la base de cotització, desplaçats etc. 
• Assessorament en matèria d'eleccions sindicals. 
• Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals. 
• Assessorament en matèria de permisos de treball per a treballadors estrangers. 
• Assessorament en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar. 
• Assessorament en matèria de Plans d’igualtat. 
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• Assessorament en matèria d'extincions de contractes temporals individuals. 
• Assessorament en matèria de modificació substancial de condicions de treball i 

trasllats col·lectius. 
• Redacció de tots els acords individuals o col·lectius que puguin ser necessaris. 

S'inclou  expressament la redacció del conveni col·lectiu de l'Entitat que s'acordi 
(no s'inclou la seva negociació). 

• Informació sobre novetats legislatives i en concret en el Sector Públic 
• Reunions periòdiques amb la Direcció del VHIR per tal d'analitzar i debatre les 

qüestions socio-laborals que es plantegin.  
• Tramitació, en primera instància, d'un procediment judicial davant la jurisdicció 

social per a cada any natural.  
• Assessorament en matèria tributaria  

 
Dins el terme assessorament, també inclou la preparació de documents que siguin 
necessaris.  
 
La necessitat actual del VHIR, és d’un servei que abasti totes les qüestions socio-laborals 
que sorgeixin en el desenvolupament habitual de l’activitat del VHIR, a partir de consultes 
verbals o escrites de caràcter ordinari que es vagin plantejant, així com els 
desplaçaments a les dependències del VHIR que es precisin.  
 
 
4.2 Perfils professionals que es precisen: 
 
El Contractista haurà de disposar del següent equip mínim: 
 

• Un (1) Advocat amb experiència professional mínima de 15 anys en matèria de 
dret laboral i de la Seguretat Social.  
 
A efectes d’acreditar l’experiència professional i capacitació del personal, caldrà 
aportar Certificat d’inscripció en el Il·lustre Col·legi d’advocats, com a exercents i 
CV de les persones que prestaran el servei objecte del contracte (aportar-ho en el 
SOBRE nº 2). 

 
• Un (1) Advocat amb experiència professional mínima de 7 anys en matèria de dret 

laboral i de la Seguretat Social. 
 
A efectes d’acreditar l’experiència professional i capacitació del personal, caldrà 
aportar Certificat d’inscripció en el Il·lustre Col·legi d’advocats, com a exercents i 
CV de les persones que prestaran el servei objecte del contracte (aportar-ho en el 
SOBRE nº 2). 

 
• Un (1) Advocat amb experiència professional mínima de 2 anys en matèria de dret 

laboral i de la Seguretat Social.  
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A efectes d’acreditar l’experiència professional i capacitació del personal, caldrà 
aportar Certificat d’inscripció en el Il·lustre Col·legi d’advocats, com a exercents i 
CV de les persones que prestaran el servei objecte del contracte (aportar-ho en el 
SOBRE nº 2). 

 
 
Clàusula 5ª. Ubicació de prestació del servei. 
 
El servei es realitzarà de forma telemàtica i quan sigui necessari a les dependències del 
VHIR ubicat a l’edifici de recerca mediterrània ubicat al Pg. Vall d’Hebron 119-129 (08035 
Barcelona). 
 
 
Clàusula 6ª. Facturació i pagament.  
 
D’acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic, en el seu article 4. “Tots els 
proveïdors que hagin lliurat béns o prestat servei a l'administració pública podran expedir i 
remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i 
a la presentació a través del punt general d'entrada que correspongui...”. 
 
Per tant el contractista facturarà de manera electrònica el manteniment a través de les 
seves factures corresponents. Els codis DIR3 per poder emetre la factura són les 
següents: 
 

DIR3 OFICINA 
COMPTABLE DIR3 ÒRGAN 

GESTOR DIR3 
UNITAT 

TRAMITADO
RA 

A09006467 

Fundació 
Hospital 

Universitari 
Vall d'Hebron-

Institut de 
Recerca 

(HUVH IR) 

A09006467 

Fundació 
Hospital 

Universitari 
Vall d'Hebron-

Institut de 
Recerca 

(HUVH IR) 

A09006467 

Fundació 
Hospital 

Universitari 
Vall d'Hebron-

Institut de 
Recerca 

(HUVH IR) 
 
Cada factura emesa haurà de detallar el període al qual correspon la mateixa, el 
desglossament/descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències 
“LICI-2022-058 ASSE. LEGAL LABORAL EXTERN”. 
 
En cas que l’emissió  de la factura electrònica no sigui viable per raons excepcionals el 
contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura mensual 
corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: 
factures@vhir.org . 

mailto:factures@vhir.org
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El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 
bancària, amb venciment 30 dies / data factura. 
 
L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin 
realitzat de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. 
 
D'acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de 
la totalitat del preu del contracte. 
 
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 
 
El VHIR únicament abonarà a l’adjudicatari els serveis efectivament prestats, sense que 
en cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del contracte/pressupost de 
licitació. 
 
 
Clàusula 7ª. Responsable del contracte.  
 
La responsable del contracte és la Responsable de la Unitat de Relacions Laborals 
(RRLL), a qui li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i 
supervisió del servei contractat, conformar la facturació que emeti el servei; seguiment, 
control i dictat de les instruccions necessàries per la bona execució del contracte; 
determinar si la prestació realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva 
execució i compliment i recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a 
les obligacions assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de 
Recerca (VHIR) en aquest contracte. 
 
 
Clàusula 8ª. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 
 
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 
protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 
donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 
present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 
haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 
assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 
intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 
confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 
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S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert 
en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la seva explotació 
a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, inclosos els d’explotació 
sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, tècnica, dibuix, 
disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial generat, plantejat o 
adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l’empresa adjudicatària del 
contracte que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, “Propietat 
Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin directa o indirectament de la relació entre VHIR i 
l’empresa adjudicatària pel contracte que es derivi del present procediment de licitació. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 
altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat 
Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del 
contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
 
En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 
intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 
constitueix informació confidencial del VHIR. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 
discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 
protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 
de qualsevol tercer designat per aquest. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 
explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 
execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
 
 
Clàusula 9ª. Criteris d’adjudicació 

9.1 criteris avaluables amb fórmules automàtiques..........................(MÀXIM 55 punts) 
 
OFERTA ECONÒMICA..............................................................................FINS 45 PUNTS 
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Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 
VP = Valor de ponderació = 1 
 
*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor 
resultant és negatiu, se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica. 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS ................................................ FINS 10 PUNTS 
 
Es valorarà de forma automàtica, de conformitat amb la fórmula següent: 
 

P(N) = M x (2 – N/B) 
P(N): Puntuació de l’oferta N 
M: Puntuació màxima possible 
B: Millor oferta presentada 
N: Oferta a valorar 
 
Els licitadors aportaran una declaració responsable en relació als criteris de valoració 
d’aquest apartat i abans a la adjudicació se sol·licitarà la documentació que ho acrediti.  
 

• Que l’empresa licitadora acrediti una formació contínua, així com els plans de 
reciclatge i formació per a les persones que executaran el contracte, en relació 
amb les característiques tècniques de la present licitació (s’entendrà que es 
compleix amb aquest criteri si s’ha rebut una formació o pla de reciclatge en els 
darrer any (s’atorgarà dos (2) punts per persona).............................màxim 6 punts. 
 

• Que les empreses tinguin elaborat i apliquin voluntàriament un pla d’igualtat 
efectiva de dones i homes; és a dir, que les empreses que no es trobin en cap de 
les situacions per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de 
juliol, obliga a tenir el referit pla, o a les que estiguin obligades i en millori les 
condicions”........................................................................................ màxim 2 punts. 
 

• Que la plantilla de personal que executi el contracte tingui més d'un 50% de 
persones treballadores amb contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de 
manera proporcional) ....................................................................... màxim 2 punts. 
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9.2 Criteris avaluables mitjançant judicis de valor.............................(MÀXIM 45 punts) 
 
Els criteris que a continuació s’indiquen s’avaluaran mitjançant judicis de valor. La 
valoració es farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a 
la oferta que s’ajusti millor als requisits tècnics exposats en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. La resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment per comparació. 
Posteriorment, s’endreçarà les diverses propostes valorades en ordre decreixent, i 
s’aplicarà la formula següent per obtenir la puntuació, 
 

 
 

= Puntuació de l’oferta a Puntuar 
P= Puntuació del criteri 

= Valoració Tècnica de l’Oferta que se Puntua 
= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 

 
En cas que només es presenti una empresa licitadora al procediment de licitació, la 
fórmula presentada en els aspectes tècnics no serà aplicable per a aquesta, serà suficient 
amb els resultats obtinguts després de realitzar la valoració subjectiva per part del 
responsable. 
 
 
El licitador haurà de presentar la següent oferta al sobre nº 2 (oferta tècnica)  que serà 
objecte de valoració, amb els següents continguts mínims i puntuacions corresponents: 
 
9.2.1. Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei……..…màxim 45 punts. 

 
Aquesta ha de incloure:  

 
o Plantejament general i seguiment del servei................................................12 punts 

 
o En aquest apartat s’haurà d’incloure un breu descripció de la visió general 

dels serveis objecte de la contractació. 
 

o Organització del treball i dimensionament de l’equip...................................12 punts 
 
Com a mínim aquest apartat haurà d’incloure: 

 
o Assignació de recursos humans que es dediquin al servei que es prestarà 

per al VHIR. (en aquest apartat es valorarà la experiència i currículum de 
l’equip del treball)  

o Temps de dedicació: que inclogui el temps de dedicació a les tasques 
relacionades a l’execució del servei al VHIR. 
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o Descripció de la operativa de treball que es durà a terme: explicació de la 
manera de funcionar i de realitzar el servei, tot incloent en aquest punt el 
temps de resposta a les incidències que es puguin derivar de l’execució 
del servei i la manera de comunicar-se amb el VHIR i “l’empresa externa 
contractada pel VHIR” 

 
o Protocols d’actuació del personal davant diferents situacions que es puguin 

originar durant el desenvolupament de les funcions......................................9 punts 
 

o Capacitat de resposta en cas de necessitat d’haver de reforçar la plantilla o de 
realitzar substitucions per absència, períodes de vacances o davant de situacions 
extraordinàries i imprevistes.........................................................................12 punts 

 
Es valorarà una descripció adequada i detallada dels serveis a contractar, la qualitat i 
profunditat del coneixement de les diferents àrees del contracte, la distribució de tasques 
amb una planificació proporcionada i coherent, i l’adequació dels canals de comunicació 
amb l’entitat.  
 
Els licitadors hauran de presentar una proposta en la que detallin quin equip adscriuran a 
l’execució dels serveis, identificant el tipus de servei, dedicació, així com les funciones 
que desenvolupin. Es valorarà la idoneïtat de l’equip tècnic proposat per l’execució dels 
treballs adscrits al Plec Tècnic, i les seves dedicacions en funció de les diverses tasques.  
 
S’atorgarà la màxima puntuació a aquell licitador que presenti un major nivell de detall i 
coherència en la presentació de la memòria sobre la prestació del servei i la resta 
d’ofertes es valoraran proporcionalment. 
 
Amb la finalitat d'aplicar la fórmula que marca la Directriu 1/2020 d’Aplicació de Fórmules 
de Valoració i Puntuació dels Proposicions Econòmica i Tècnica, el llindar per cada criteri 
i subcriteri que es proposa valorar i posteriorment puntuar, és el següent: 
 
Per tant, les puntuacions mínimes de cada subcriteri per tal d’aplicar la fórmula seran: 
 
9.2.1. Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei………màxim 45 punts. 
 

o Plantejament general i seguiment del servei (06 punts) 
 

o Organització del treball i dimensionament de l’equip (06 punts) 
 

o Protocols d’actuació del personal davant diferents situacions que es puguin 
originar durant el desenvolupament de les funcions (5 punts) 

 
o Capacitat de resposta en cas de necessitat d’haver de reforçar la plantilla o de 

realitzar substitucions per absència, períodes de vacances o davant de situacions 
extraordinàries i imprevistes (06 punts) 
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Així doncs, existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si 
cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera 
(opció 2). 
 

Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes 
obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda 
exclosa de la licitació. 
 
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les 
ofertes i cap empresa queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la 
licitació. 

 
En cas que només es presenti una empresa licitadora al procediment de licitació, la 
fórmula presentada en els aspectes tècnics no serà aplicable per aquesta, serà suficient 
amb els resultats obtinguts després de realitzar la valoració subjectiva per part del 
responsable. 
 

 
 
 
 

 

Barcelona, a 01 de desembre de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Sra. Montserrat Giménez Prous 
Gerent 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 

 
 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el 
licitador obtingui vint-i-cinc (25) punts en la proposta relativa als criteris quantificables 

segons judicis de valor. En cas contrari serà exclòs. 
 
 


	PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
	CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT
	Clàusula 1ª. Objecte del contracte.
	El present plec té per objecte fixar les condicions tècniques que regiran la contractació d’un servei d’assessorament legal en l’àmbit laboral que precisa la Direcció de Recursos Humans de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron-Institut de Rece...
	El servei objecte d’aquesta licitació comprèn totes aquelles qüestions laborals, de Seguretat Social, fiscal i d’estrangeria que es plantegin en el desenvolupament de l’activitat laboral de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de...
	No es considera convenient la divisió de l’objecte del contracte en lots, atès que donades les característiques tècniques i organitzatives del servei d’assessorament, la divisió en lots suposaria fer l’execució del contracte excessivament difícil o on...
	Al llarg d'aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins de l'objecte d'aquest contracte, així com l'abast del servei proposat.
	** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la contractació, i durant tota la vigència del contracte.
	Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació.
	En aquesta licitació, el valor estimat i el pressupost màxim de licitació no coincideixen:
	El pressupost total màxim, corresponent als dos (2) anys inicials, és de “CENT MIL EUROS” (100.000,00 €)(*), més els “VINT-I-UN MIL EUROS” (21.000,00 €) corresponents a l’IVA, fa un total de “CENT VINT-I-UN MIL EUROS” (121.000,00 €).
	 En base al paràgraf anterior, el pressupost màxim anual per a cada exercici és de “CINCUANTA MIL EUROS” (50.000,00 €), IVA exclòs.
	o El preu màxim unitari és de “DOS-CENTS EUROS” (200,00 €*) l’hora (IVA exclòs), per cada una de les prestacions assenyalades a la Clàusula 4ª: Característiques tècniques del servei. Els costos derivats de les taxes en les tramitacions que així ho req...
	El pressupost de licitació és una estimació de la facturació dels darrers anys. Tanmateix el VHIR únicament abonarà a l'empresa adjudicatària els serveis efectivament prestats, sense que en cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat de...
	El valor estimat per aquesta licitació és de “CENT SETANTA MIL EUROS” (170.000,00€), als que hem de sumar “TRENTA-CINC MIL SET-CENTS EUROS” (35.700,00 €) corresponents a l’IVA, el que fa un total de “DOS-CENTS CINC MIL SET-CENTS EUROS” (205.700,00 €).
	Import establert per a modificacions
	S'estableix d'acord amb l'article 204 de la Llei 9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a l'alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació. Import que serà retribuït a l'empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condici...
	Les causes de modificació del contracte poden ser:
	- La necessitat de més hores/jornades de consultoria laboral per a l'anàlisi de novetats legislatives que no puguin ser assumides amb el pressupost anual de la licitació.
	- Procediments judicials extraordinaris.
	En cap cas l'estimació del volum en la prestació del servei serà vinculant, el VHIR abonarà les factures del servei realment prestat, detallant en la factura els nombres d'albarans degudament signats.
	Clàusula 3ª.- Duració del contracte.
	Clàusula 4ª. Característiques tècniques del servei.
	Per a dur a terme l’execució del contracte, el contractista disposarà d’una estructura tècnica i administrativa suficient per atendre les necessitats dels serveis.
	4.1 Contingut dels treballs.
	Els serveis que es precisen en aquesta matèria inclouen els assumptes que a continuació s’anomenen:
	 Assessorament en matèria de contractació de personal, temporal i indefinida.
	 Determinació de les possibilitats per accedir a subvencions i bonificacions de la Seguretat Social.
	 Estratègies per definir marcs laborals. Relacions amb organitzacions sindicals i assistència a les reunions amb el Comitè d'Empresa i el Comitè de Seguretat i Salut.
	 Assessorament en relació amb eventuals sancions dels empleats per incompliment de les seves obligacions.
	 Assistència a actes de conciliació davant del Centre de Mediació i Arbitratge de Catalunya (CMAC).
	 Assistència i defensa dels interessos de l’Institut de Recerca davant d’eventuals inspeccions de treball.
	 Impugnació d'actes d'inspecció en via administrativa.
	 Assessorament en matèria de retribució de personal. Retribució en metàl lic i en espècie. Determinació d'objectius. Aplicació de noves estructures salarials.
	 Assessorament en matèria de distribució de la jornada de treball, sistemes de torns i descansos dels empleats.
	 Assessorament en matèria de Seguretat Social, aplicació de la normativa vigent per determinar els conceptes que integren la base de cotització, desplaçats etc.
	 Assessorament en matèria d'eleccions sindicals.
	 Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.
	 Assessorament en matèria de permisos de treball per a treballadors estrangers.
	 Assessorament en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar.
	 Assessorament en matèria de Plans d’igualtat.
	 Assessorament en matèria d'extincions de contractes temporals individuals.
	 Assessorament en matèria de modificació substancial de condicions de treball i trasllats col lectius.
	 Redacció de tots els acords individuals o col lectius que puguin ser necessaris. S'inclou  expressament la redacció del conveni col lectiu de l'Entitat que s'acordi (no s'inclou la seva negociació).
	 Informació sobre novetats legislatives i en concret en el Sector Públic
	 Reunions periòdiques amb la Direcció del VHIR per tal d'analitzar i debatre les qüestions socio-laborals que es plantegin.
	 Tramitació, en primera instància, d'un procediment judicial davant la jurisdicció social per a cada any natural.
	 Assessorament en matèria tributaria
	Dins el terme assessorament, també inclou la preparació de documents que siguin necessaris.
	La necessitat actual del VHIR, és d’un servei que abasti totes les qüestions socio-laborals que sorgeixin en el desenvolupament habitual de l’activitat del VHIR, a partir de consultes verbals o escrites de caràcter ordinari que es vagin plantejant, ai...
	4.2 Perfils professionals que es precisen:
	El Contractista haurà de disposar del següent equip mínim:
	 Un (1) Advocat amb experiència professional mínima de 15 anys en matèria de dret laboral i de la Seguretat Social.
	A efectes d’acreditar l’experiència professional i capacitació del personal, caldrà aportar Certificat d’inscripció en el Il lustre Col legi d’advocats, com a exercents i CV de les persones que prestaran el servei objecte del contracte (aportar-ho en ...
	 Un (1) Advocat amb experiència professional mínima de 7 anys en matèria de dret laboral i de la Seguretat Social.
	A efectes d’acreditar l’experiència professional i capacitació del personal, caldrà aportar Certificat d’inscripció en el Il lustre Col legi d’advocats, com a exercents i CV de les persones que prestaran el servei objecte del contracte (aportar-ho en ...
	 Un (1) Advocat amb experiència professional mínima de 2 anys en matèria de dret laboral i de la Seguretat Social.
	A efectes d’acreditar l’experiència professional i capacitació del personal, caldrà aportar Certificat d’inscripció en el Il lustre Col legi d’advocats, com a exercents i CV de les persones que prestaran el servei objecte del contracte (aportar-ho en ...
	Clàusula 5ª. Ubicació de prestació del servei.
	Clàusula 6ª. Facturació i pagament.
	D’acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, en el seu article 4. “Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat servei a l'administració públ...
	En cas que l’emissió  de la factura electrònica no sigui viable per raons excepcionals el contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura mensual corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu...
	Clàusula 7ª. Responsable del contracte.
	La responsable del contracte és la Responsable de la Unitat de Relacions Laborals (RRLL), a qui li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió del servei contractat, conformar la facturació que emeti el servei; seguime...
	Clàusula 8ª. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat Intel lectual i Industrial.
	Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel lectual, protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà express...
	L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencia...
	S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, t...
	L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret ...
	En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat intel lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament ...
	L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat de...
	L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqü...
	Clàusula 9ª. Criteris d’adjudicació
	9.1 criteris avaluables amb fórmules automàtiques..........................(MÀXIM 55 punts)

	OFERTA ECONÒMICA..............................................................................FINS 45 PUNTS
	*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor resultant és negatiu, se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica.
	CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS ................................................ FINS 10 PUNTS
	Es valorarà de forma automàtica, de conformitat amb la fórmula següent:
	P(N) = M x (2 – N/B)
	P(N): Puntuació de l’oferta N
	M: Puntuació màxima possible
	B: Millor oferta presentada
	N: Oferta a valorar
	Els licitadors aportaran una declaració responsable en relació als criteris de valoració d’aquest apartat i abans a la adjudicació se sol licitarà la documentació que ho acrediti.
	 Que l’empresa licitadora acrediti una formació contínua, així com els plans de reciclatge i formació per a les persones que executaran el contracte, en relació amb les característiques tècniques de la present licitació (s’entendrà que es compleix am...
	 Que les empreses tinguin elaborat i apliquin voluntàriament un pla d’igualtat efectiva de dones i homes; és a dir, que les empreses que no es trobin en cap de les situacions per a les quals la Llei del Parlament de Catalunya 17/2015, de 21 de juliol...
	 Que la plantilla de personal que executi el contracte tingui més d'un 50% de persones treballadores amb contracte de treball de caràcter fix (es valorarà de manera proporcional) ..........................................................................
	9.2 Criteris avaluables mitjançant judicis de valor.............................(MÀXIM 45 punts)

	Els criteris que a continuació s’indiquen s’avaluaran mitjançant judicis de valor. La valoració es farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a la oferta que s’ajusti millor als requisits tècnics exposats en el Plec de Pre...
	= Puntuació de l’oferta a Puntuar
	P= Puntuació del criteri
	= Valoració Tècnica de l’Oferta que se Puntua
	= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada
	El licitador haurà de presentar la següent oferta al sobre nº 2 (oferta tècnica)  que serà objecte de valoració, amb els següents continguts mínims i puntuacions corresponents:
	9.2.1. Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei……..…màxim 45 punts.
	Aquesta ha de incloure:
	o Plantejament general i seguiment del servei................................................12 punts
	o En aquest apartat s’haurà d’incloure un breu descripció de la visió general dels serveis objecte de la contractació.
	o Organització del treball i dimensionament de l’equip...................................12 punts
	Com a mínim aquest apartat haurà d’incloure:
	o Assignació de recursos humans que es dediquin al servei que es prestarà per al VHIR. (en aquest apartat es valorarà la experiència i currículum de l’equip del treball)
	o Temps de dedicació: que inclogui el temps de dedicació a les tasques relacionades a l’execució del servei al VHIR.
	o Descripció de la operativa de treball que es durà a terme: explicació de la manera de funcionar i de realitzar el servei, tot incloent en aquest punt el temps de resposta a les incidències que es puguin derivar de l’execució del servei i la manera d...
	o Protocols d’actuació del personal davant diferents situacions que es puguin originar durant el desenvolupament de les funcions......................................9 punts
	o Capacitat de resposta en cas de necessitat d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes de vacances o davant de situacions extraordinàries i imprevistes............................................................
	Es valorarà una descripció adequada i detallada dels serveis a contractar, la qualitat i profunditat del coneixement de les diferents àrees del contracte, la distribució de tasques amb una planificació proporcionada i coherent, i l’adequació dels cana...
	Els licitadors hauran de presentar una proposta en la que detallin quin equip adscriuran a l’execució dels serveis, identificant el tipus de servei, dedicació, així com les funciones que desenvolupin. Es valorarà la idoneïtat de l’equip tècnic proposa...
	S’atorgarà la màxima puntuació a aquell licitador que presenti un major nivell de detall i coherència en la presentació de la memòria sobre la prestació del servei i la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment.
	Amb la finalitat d'aplicar la fórmula que marca la Directriu 1/2020 d’Aplicació de Fórmules de Valoració i Puntuació dels Proposicions Econòmica i Tècnica, el llindar per cada criteri i subcriteri que es proposa valorar i posteriorment puntuar, és el ...
	Per tant, les puntuacions mínimes de cada subcriteri per tal d’aplicar la fórmula seran:
	9.2.1. Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei………màxim 45 punts.
	o Plantejament general i seguiment del servei (06 punts)
	o Organització del treball i dimensionament de l’equip (06 punts)
	o Protocols d’actuació del personal davant diferents situacions que es puguin originar durant el desenvolupament de les funcions (5 punts)
	o Capacitat de resposta en cas de necessitat d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes de vacances o davant de situacions extraordinàries i imprevistes (06 punts)
	Així doncs, existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
	Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
	Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap empresa queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
	En cas que només es presenti una empresa licitadora al procediment de licitació, la fórmula presentada en els aspectes tècnics no serà aplicable per aquesta, serà suficient amb els resultats obtinguts després de realitzar la valoració subjectiva per p...
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