Àrea de Serveis Econòmics

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE D’ASSESSORAMENT
JURÍDIC EN MATÈRIA DE PERSONAL INCLOENT LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA
LABORAL

-

NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ

L’àrea de Serveis Econòmics realitza mensualment la gestió comptable i tramitació administrativa de
les nòmines dels treballadors i treballadores de la corporació, tenint en compte les corresponents
altes i baixes de personal i la elaboració de tot tipus d’actes administratius relacionats amb la Funció
Pública en general. No obstant això, davant la manca d’àrea de Recursos Humans a la corporació i els
canvis constants en matèria de personal i en la normativa de funció pública, així com les diferents
necessitats autoorganitzatives de la corporació, fan necessari un suport extra que doni cobertura
tant en l’àrea de gestió de nòmines, com en l’assessorament jurídic.
La manca de mitjans humans especialitzats i l’acumulació de tasques que impedeixen portar a terme
amb garanties l’assessorament jurídic en matèria de personal incloent la gestió administrativa
laboral, fa necessari comptar amb el suport extern donant compliment a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de despesa i amb total respecte als principis d’eficiència, eficàcia, publicitat,
transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
Com a recurs tècnic, la corporació disposa d’un programari específic de gestió administrativa laboral
SIGEP de AYTOS, que permet enllaçar el control dels Recursos Humans amb el programa comptable
Sicalwin. El programa SIGEP, que haurà de ser gestionat pel suport extern que es requereix en aquest
informe de necessitat, generarà un fitxer automatitzat de nòmines que permetran la
comptabilització automàtica de les nòmines des de Serveis Econòmics.
Per tal d’assegurar una correcta realització de la prestació del servei i per donar resposta també a les
diferents necessitats, es considera una durada mínim del contracte de dos anys i amb possibilitat de
pròrroga per dos anys més.
Es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats
detectades és la contractació d’un servei d’assessorament jurídic en matèria de personal incloent la
gestió administrativa laboral.
- JUSTIFICACIÓ D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PERSONALS.
La manca de l’àrea de Recursos Humans a l’ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per prestar els
serveis objecte de la present licitació i l’obligatorietat legal de prestació dels mateixos, implica la
necessitat de recórrer a la contractació externa per tal de complir els requisits legals marcats pel
TRLRHL, en base al que determina l’article 30.3 de la LCSP.
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El benefici d'externalitzar la prestació del servei és oferir resposta ràpida, amb la celeritat que es
requereix, amb l’aptitud i especialització exigida per la normativa vigent davant qualsevol assumpte
relacionat amb les tasques desenvolupades en matèria de funció pública i dret laboral.
-

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT I VALOR ESTIMAT

La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’ aplicació pressupostària 15931-22706 Assessorament Jurídic, per un import de 24.546,06 €/any (IVA inclòs).
El valor estimat del contracte aproximat serà de 85.201,20 euros (2 anys + 2 possibles pròrrogues +
modificacions previstes 10%).
-

RESPONSABLE DEL CONTRACTE I REGIDORIA DE LA QUAL DEPÈN.

D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del
contracte és l’àrea de Serveis Econòmics inclosa en la regidoria d’Hisenda i Serveis Interns i es
designa com a responsable del contracte a la Sra. Aurora Rosas Caballero, Tècnica d’Adm. General.
Sant Fost de Campsentelles, a la data de la signatura electrònica.
La Tècnica d’Adm. General,
Aurora Rosas Caballero
Document signat electrònicament
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