INFORME AMB RELACIÓ A LA CESSIÓ D’UN CONTRACTE PER PART DE
L’ADJUDICATARI
Informació sobre l’expedient afectat
Contractació:

Contractació del serveis de producció del senyal institucional de televisió
del Parlament de Catalunya

Adjudicatari:

LAVINIA GLOBAL, S.L.U.

Núm.
expedient:

615-00015/10

ANTECEDENTS I OBJECTE DE L’INFORME
En data 14 de febrer de 2019 va tenir entrada en el Registre del Parlament (núm. de Registre
29893) una comunicació de “LAVINIA GLOBAL, S.L.U.” en què explica la seva voluntat de
cedir el contracte a una empresa del mateix grup (“NEW MEDIA AUDIOVISUAL SLU”) amb
qui comparteix soci únic i administrador.
Aquesta comunicació es va fer tenint en compte la relació contractual que actualment té el
Parlament amb la citada empresa i que comprèn el contracte esmentat en l’encapçalament
d’aquest informe.
Aquest informe té per objecte analitzar en termes generals les possibles repercussions
d’aquesta cessió que es podrien produir a la llum del que estableix el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011 (d’ara endavant,
TRLCSP) aplicable a l’esmentada contractació, i el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, i també té per objecte valorar les
eventuals implicacions que directa o indirectament podrien tenir lloc sobre el contracte
actualment vigent, entre LAVINIA GLOBAL, S.L.U. i el Parlament de Catalunya.

LA CESSIÓ DE CONTRACTES AL TRLCSP I EL DECRET LLEI 3/2016: MARC
JURÍDIC.
De la lectura de la comunicació presentada es desprèn que el supòsit plantejat consisteix
realment en una cessió en el més sentit estricte del terme i que l’empresa NEW MEDIA
AUDIOVISUAL SLU (societat cessionària) se subroga en totes les obligacions i drets de
l’empresa LAVINIA GLOBAL, S.L.U. (societat cedent).
Per tant, en el cas que ens ocupa ens trobem davant d’una cessió de contracte en què hi ha
un traspàs de la posició de l’adjudicatari a un tercer (article 226 del TRLCSP). Aquesta figura
jurídica requereix una autorització prèvia per part de l’òrgan de contractació (en aquest cas,
la Mesa del Parlament), per tal que es pugui produir.
L’article 226.2 del TRLCSP requereix que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100
de l'import del contracte i que el cessionari tingui capacitat per contractar amb
l'Administració i compti amb la solvència que exigible en els plecs, i no hagi estat declarada
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culpable en una causa de prohibició de contractar. La societat cedent garanteix el compliment
d’aquests requisits.
Així mateix, l’apartat 2 de l’article 9 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, estableix que «la successió en la persona del
contractista per fusió, absorció, escissió, aportació o transmissió d’empresa o branca
d’activitat, així com la revisió de preus i la cessió dels contracte en cas que, en aquests
darrers supòsits, s’admetin en els plecs, s’hauran de tramitar com a modificació de
contracte».
A part, d’acord amb el punt 1.1 de l’article 159 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aquest informe s’ha de publicar en la
Plataforma de Serveis de la Contractació Pública i en el Portal de la Transparència del
Parlament de Catalunya.
Una vegada exposat tot el que precedeix, el lletrat que subscriu entén que el supòsit de fet
que ara es planteja, s’acull als preceptes del TRLCSP i en cap cas pot afectar ni el contingut
ni el compliment del contracte anteriorment citat.

CONCLUSIÓ
Per tant, vist aquest informe i la documentació que lliura l’empresa adjudicatària del
contracte anteriorment citat, la Mesa del Parlament pot acordar:
1. Autoritzar la cessió del contracte del serveis de producció del senyal institucional de
televisió del Parlament de Catalunya (exp. núm. 615-00015/10) a l’empresa NEW MEDIA
AUDIOVISUAL S.L.U. per part de LAVINIA GLOBAL, S.L.U., actual adjudicatària i pertanyent
al mateix grup empresarial que la societat cessionària.
2. Declarar que a tots els efectes jurídics que NEW MEDIA AUDIOVISUAL SLU se subroga en
totes les obligacions de l’empresa LAVINIA GLOBAL, S.L.U. segons del que se’n deriva de la
damunt dita cessió, atès que no hi ha cap impediment que es pugui derivar, ni dels termes
del propi contracte ni de la legislació contractual.
3. Adjuntar aquest acord en l’expedient de contractació corresponent.
4. Acordar la modificació del contracte del serveis de producció del senyal institucional de
televisió del Parlament de Catalunya (exp. núm. 615-00015/10), per tal que consti com a
part contractant a l’empresa NEW MEDIA AUDIOVISUAL SLU.
5. Notificar aquest acord al representant de NEW MEDIA AUDIOVISUAL SLU i requerir-lo per
tal de signar la modificació del contracte corresponent.
6. Comunicar aquest acord a l’Oïdoria de Comptes del Parlament i al Departament de
Comunicació i publicar-lo al perfil de contractant i al Portal de Transparència del Parlament.
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Palau del Parlament, a 15 de febrer de 2019

Ferran Domínguez García
Director de l’Oficina de Contractació
Lletrat
(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat.)

3|3

