CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTORIA I ASSESSORIA LABORAL PER AL
CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC).
Exp. CTFC-2019-00015

Solsona, 29 d’abril de 2020.

REUNITS

D'una banda, el Sr. ANTONI TRASOBARES RODRIGUEZ, proveït de DNI número
38143150-L, amb domicili a efectes de notificacions a Crta. Sant Llorenç de Morunys,
km 2, 25280, Solsona (Lleida).

D'altra banda, la Sra. MARIA JESUS CASAS ARESTE, proveïda de DNI número
40878945-X, amb domicili a efectes de notificacions a Avinguda Prat de la Riba, núm.
34, 25004 (Lleida) (amb núm. de telèfon 973.23.68.49 i correu electrònic
mjesus_casas@bcs.es).

ACTUEN

El Sr. ANTONI TRASOBARES RODRIGUEZ, en qualitat de director general del
"Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (en endavant CTFC),
amb domicili social a Solsona (CP 25280), carretera de St. Llorenç de Morunys, km 2, i
CIF Q7550005H, en nom i representació d'aquesta institució, segons nomenament per
acord de Junta de data 23/11/2016 i d'acord amb el que estableix el Reglament
Orgànic i Funcional del CTFC (BOPL núm. 52, de data 15 de març de 2017).

La Sra. MARIA JESUS CASAS ARESTE, actua en nom i representació de la
mercantil GABINET CASAS S.L., proveïda de CIF número B-25.435.858 i domicili social a
Avinguda Prat de la Riba, núm. 34, 25004 (Lleida), en la seva qualitat d’administrador
de la mercantil, d'acord amb l’escriptura pública autoritzada davant notari Antonio
Rico Morales, en data 6 de juliol de 1999, i amb número de protocol 3569, d'ara
endavant L'ADJUDICATÀRIA,

MANIFESTEN

I. - Vist que existeix crèdit suficient i adequat i l'expedient tramitat per a
l’adjudicació mitjançant procediment obert del contracte de prestació de servei de
gestoria i assessoria laboral per al CTFC (expedient de contractació CTFC2019-00015),
publicat al perfil del contractant del CTFC.

II.- Un cop realitzats tots els tràmits legalment establerts, i vista la proposta de
la mesa de contractació de data de 26 de febrer de 2020, l'Òrgan de Contractació del
CTFC, mitjançant resolució de data de 13 de març de 2020, va resoldre adjudicar el
present contracte a L'ADJUDICATÀRIA, pel preu unitari de 7,5 euros/treballador/mes +
1,57 euros en concepte d’I.V.A (21%)/treballador/mes, d'acord amb la seva oferta i els
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

III- L'ADJUDICATÀRIA ha acreditat la seva capacitat, solvència i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament de el present Contracte.

IV.- Ambdues parts, es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a
terme aquest acte, i procedeixen a formalitzar el contracte de prestació de serveis, que
queda subjecte a les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- L'ADJUDICATÀRIA s'obliga al compliment del contracte de servei de
GESTORIA I ASSESSORIA LABORAL PER AL CENTRE DE CIENCIE I TECNOLOGIA
FORESTAL DE CATALUNYA, d'acord amb la oferta presentada i els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, a més de les disposicions legals vigents i
les que d'ara endavant es dictin.

SEGONA.- El preu del contracte s'estableix en el preu unitari de 7,5
euros/treballador/mes + 1,57 euros en concepte d’I.V.A (21%)/treballador/mes, que es
farà efectiu d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives i
s'atendrà al que estableix l'oferta presentada i els plecs de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques.
D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33a de la LCSP, el
contractista emetrà factura conforme a l’esmentat preu unitari pel nombre de
treballadors que en cada moment prestin serveis al Centre, sent estimatiu el
pressupost base consignat al plec de clàusules administratives.

TERCERA.- El pagament del preu s’efectuarà mensualment, presentant-se la
factura de la feina executada a final de mes i és pagarà com a màxim el dia 10 del mes
següent.

QUARTA.- Les prescripcions del contracte són les que corresponen al plec de
clàusules administratives que van servir per a la licitació del contracte, així com el Plec
de Condicions Tècniques.

CINQUENA.- L’objecte del contracte és la prestació per part de
L’ADJUDICATÀRIA del servei de gestoria i d’assessoria laboral per al Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya, que comprèn totes les actuacions necessàries per tal
que el Centre pugui donar compliment a les obligacions i necessitats jurídico-laborals
del dia a dia.
Aquest servei tindrà, entre d’altres que puguin sorgir de les necessitats del
Centre, el contingut següent:
-

Assessorament personal i telefònic Laboral permanent.

Complementació i tramitació de Altes, baixes i variacions de dades deis
treballadors a la Seguretat Social.
-

Confecció mensual de les nomines deis treballadors.

Confecció i redacció deis contractes de treball; així com els annexes o clàusules
addicionals que s'hi vulguin incloure.
Registre i presentació telemàtica davant I'OTG dels contractes de treball,
annexes i clàusules addicional, prorrogues i variacions / modificacions que puguin
sobrevenir.
Control mensual de totes les finalitzacions contractes amb termini suficient per
poder decidir i comunicar la renovació o finalització de la relació laboral.
Elaboració de les comunicacions de finalització de contracte, liquidacions,
certificat d'empresa i resta documentació deis treballadors que cessin en l'empresa.
Confecció i tramitació telemàtica dels butlletins de cotització a la TGSS (TC1 i
TC2).

Complementació i tramitació davant I'INSS o de la Mútua corresponent del
comunicats de baixa i alta per malaltia o accident de manera telemàtica. Així com la
confecció i tramitació del partes d'accident de treball, i les comunicacions pertinents a
l'autoritat laboral competent en cas d'accident greu o molt greu.
Confecció documentació i, si cal, la tramitació de la sol·licituds de pagament
directe de la IT per al cas de finalització/extinció del contracte.
-

Confecció mensual de llistat/resum de costos - Nomines i Seguretat Social-.

Complementació i presentació davant l'Agencia Tributaria del Model 111 de
retencions dels treballadors i professionals i Model 190 de resum anual.
Confecció deis certificats de Retribucions del personal i del Model 145 de
Comunicació de dades al pagador. Així com confecció i presentació deis models 216 i
296.
Assessorament permanent en matèria de: Prevenció Riscos Laborals i resta
d'obligacions legals en matèria laboral, com per exemple: assegurança Conveni i
Responsabilitat Civil, ... etc.
-

Assessorament en mataria de Salut Laboral.

Estudi i redacció de cartes sobre faltes i sancions al personal, inclòs
l'acomiadament.
Assessorament, informació i redacció de reclamacions o contestació a
requeriments que s'hagin de presentar davant deis diferents organismes oficials (TGSS,
INSS i OTG).
-

Confecció anual del Quadre Calendari Laboral de l'empresa

-

Complementació i tramitació dels Llibres de Visita a l' Inspecció de Treball.

Tramitació de les comunicacions d'obertura de centre de treball, declaracions
prèvies al inici d'activitats, annexes de construcció, represa d'activitats,..., davant el
Departament de Treball de la Generalitat.
-

Tramitació d'expedients de Desplaçament -TGSS i INSS-.

-

Assessorament i informes en mataria sindical i conveni col·lectiu.

Assessorament i tramitació de Procediments Administratius: Tramitació de
permisos de treball, expedients Seguretat Social del personal en plantilla - d'invalidesa,
jubilació, viduïtat,..

SISENA.- El coordinador tècnic o responsable designat pel contractista tindrà
entre les seves obligacions les següents:
a) Rebre i transmetre qualsevol comunicació entre el CTFC i el personal adscrit
al servei en relació a I ‘execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal de I ‘adjudicatari encarregat de
I’execució del contracte i impartir les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries.
c) Supervisar el correcte acompliment per part del personal integrant de I’
equip de treball de les funcions que tenen encomandes.
d) Garantir la realització i bon funcionament del servei durant tot el període del
contracte, comunicant a I ‘Ajuntament els possibles períodes de vacances del personal
adscrit al servei i les substitucions necessàries per dur-lo a terme durant aquests
períodes.
e) Informar a l'entitat contractant sobre les variacions, ocasionals o
permanents, en la composició de l’equip de treball adscrit al servei.

SETENA.- La durada del contracte serà la prevista en el plec de clàusules
administratives, amb la possibilitat de prorroga en el mateix prevista, i la prestació del
servei s’iniciarà en data d’1 de juny de 2020.

VUITENA.- El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions en
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, i la
normativa sobre protecció de dades personals continguda en Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i en la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals i el seu reglament.

NOVENA.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà pel que
disposen el plec de clàusules administratives i tècniques, i pel no previst en el mateix,
serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es trasposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret
817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d'això, les normes de dret privat.

Així ho atorguen, fetes les advertències legals, especialment les que es
refereixen a el compliment del que disposen les normes que regeixen la contractació
administrativa.
I llegit el present contracte, els atorgants el ratifiquen i signen en prova de
conformitat,

Signat. ANTONI TRASOBARES RODRÍGUEZ
CTFC

MARIA JESUS CASAS ARESTE
GABINET CASAS S.L.

