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Assumpte: Requeriment de compliment de contracte  

 

Antecedents 

 

1. En data 4 d’octubre de 2017, es va formalitzar el contracte indicat a l’encapçalament entre 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, “ICGC”) i l’empresa HAY GROUP, 
SA (en endavant, “HAY GROUP”). 

 
2.  En data 14 de febrer de 2019, l’empresa HAY GROUP, va lliurar a l’ICGC el document 

“Definició del model de classificació”, donant per finalitzada la prestació contractual. 
Tanmateix, en cap moment s’ha arribat a produir la recepció del contracte en el sentit que 
indica la clàusula vint-i-sisena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCA).  

 
3.  Així mateix, després de diverses converses mantingudes amb la comissió d’avaluació i 

l’empresa, s’han detectat certs errors i mancances en el document lliurat, raó per la qual, 
aquest òrgan de contractació considera que els treballs objecte del contracte, encara no han 
finalitzat. El detall d’aquestes imprecisions consta a l’informe emès per l’Àrea de Gestió de 
Persones en data 31 de juliol de 2019 i que s’adjunta al present requeriment.  

 
4.  Cal tenir present que de conformitat amb la clàusula vint-i-sisena abans esmentada, l’ICGC ha 

de determinar si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, ha de requerir la realització de 
les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva 
recepció. En el mateix sentit, la clàusula catorzena del mateix text estableix que el contracte 
s’ha d’executar amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord amb 
les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’ICGC.  

 
 

Fonaments de dret 
 
 

1.  De conformitat amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), en virtut de la qual els contractes administratius 
adjudicats amb anterioritat de l’entrada en vigor de la LCSP, es regiran, en quant els seus 
efectes, compliment i extinció, per la normativa anterior. 

 
2. De conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució del Conseller de Territori i 

Sostenibilitat, de data 2 d’abril de 2014, publicada en el DOGC núm. 6601, de data 10 d’abril 
de 2014. 

 
3. De conformitat amb les clàusules catorzena i vint-i-sisena del PCA. 
 

Contracte de serveis                                        Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Expedient: S-687/17                                                                                   Procediment obert  

Títol: Servei d’estudi, descripció i avaluació dels llocs de treball de l’ICGC en aplicació de 
l’article 16.2 del seu Conveni Col·lectiu 



 

 

4. Vist l’informe emès per l’Àrea de Gestió de Persones, de data 31 de juliol de 2019, segons el 
qual es posen de manifest tots els errors i mancances detectats en l’execució dels treballs per 
part de l’empresa HAY GROUP, SL . 

 
 
S’ACORDA, 
 
 
1. REQUERIR a l’empresa contractista per a que en el termini màxim d’un mes i quinze dies a 

comptar des de la recepció d’aquest requeriment, procedeixi a esmenar els defectes detectats 
en els treballs realitzats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Massó i Cartagena 

Director 

P.D. 2 d’abril de 2014 (DOGC núm. 6601, de 10 d’abril de 2014) 

 

Barcelona, 1 d’agost de 2019 
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