CONTRACTE ADMINISTRATIU PER AL SERVEI DE GESTORIA I ASSESSORAMENT
JURÍDICO-LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SEVA
Seva, 1 de març de 2019
REUNITS
D’UNA PART:
El Sr. Francesc Xavier Rierola Rovira, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Seva, en
nom i representació del Consistori, assistit per la Sra. Meritxell Carrera Comerma
Secretària - Interventora del mateix.
I DE L’ALTRE:
En major d’edat, Júlia Pérez Prats amb DNI nº 36524995Y, actuant en qualitat de
representant de l’empresa Nova Celona, S.L. amb domicili al carrer Pau Claris, 1, (08010)
Barcelona.
Reconeixent-se ambdues parts respectivament competència i capacitat legal suficient,
convenen subscriure el present contracte dels serveis de gestoria i assessorament jurídico
– laboral, els antecedents administratius i clàusules del qual són:
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Seva va aprovar en data 12 de novembre
de 2018 l’expedient de contractació mitjançant procediment obert del contracte
administratiu servei de gestoria i assessorament jurídico-laboral per al Consistori, per
import de 48.000,00 euros, corresponents al valor estimat del contracte, als quals s’haurien
de repercutir 10.080 euros corresponents a l’IVA i una durada de 2 anys, admetent
pròrroga expressa anual, fins a un màxim de dos anys, va aprovar els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i de prescripcions tècniques particulars que havien de regir la
contractació i es va procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació per procediment
obert.
II.- Després de la substanciació de l’expedient de contractació, la Junta de Govern,
mitjançant acord de data 25 de febrer de 2019 va disposar l’adjudicació de contracte de
servei de gestoria i assessorament jurídico-laboral a favor de l’empresa NOVA CELONA,
S.L., amb NIF B-40.555.835G per la quantitat de 19.200 Euros i 4.032 euros en concepte
d’IVA i una durada de dos anys.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA.- El contractista es compromet, amb estricta subjecció als plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que li són d’aplicació, a realitzar les
comeses incloses en ells.

SEGONA.- El preu d’aquest contracte és de 9.600 Euros/anuals i 2.016 Euros en concepte
d’IVA, els quals es faran efectius amb càrrec a la partida 920.227.99 del pressupost de
2019 i següents.
TERCERA.- El termini de durada del contracte és de dos anys, prorrogable en dos anys
més.
QUARTA.- El contractista presta la seva conformitat tant al plec de clàusules
administratives particulars com als plecs de prescripcions tècniques que regeixen aquest
contracte, i ambdues parts se sotmeten, per a tot allò que no es trobi en ells establert, a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, al Reglament General de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, i a la resta de
disposicions reglamentàries de desenvolupament catalanes, en el marc de les seves
respectives competències, i supletòriament, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efecte
d’aquesta, seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via
administrativa i seran immediatament executius, podent ser recorreguts potestativament en
reposició davant el mateix òrgan que els va dictar, o ser impugnat mitjançant recurs
contenciós – administratiu, conforme allò disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció esmentada.
Per a la deguda constància de tot el que s’ha convingut, se signa aquest contracte al lloc i
data al principi esmentats.
Signat digitalment per
FRANCESC
FRANCESC XAVIER
XAVIER RIEROLA RIEROLA ROVIRA - DNI
77294855C (SIG)
ROVIRA - DNI
Data: 2019.03.05
77294855C (SIG) 12:05:30 +01'00'

Xavier Rierola Rovira
Alcalde

Júlia Pérez Prats
NOVA CELONA SL

Meritxell Carrera Comerma
Secretària-Interventora

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE GESTORIA I
ASSESSORIA JURÍDICO LABORAL PER A L’AJUNTAMENT DE SEVA
I. REGIM GENERAL
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1.- És objecte del present contracte la realització del servei de gestoria i assessorament
jurídico laboral per a l'Ajuntament de Seva. La previsió màxima de nombre mig de
treballadors per aquesta licitació s'estima en 58.
1.2.- El codi CPV que correspon a l’objecte del contracte és el 79140000-7 (Serveis
d'assessoria i informació jurídica) i 79211110-0 (Servei de gestió de nòmines).
2. CARÀCTER, RÉGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ DEL CONTRACTE
2.1.- Aquest contracte té caràcter administratiu i tipifica com a contracte de serveis segons
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.
2.2.- Els licitadors queden sotmesos expressament a la següent normativa:







El Plec de Clàusules Econòmico Administratives Particulars i el Plec de Clàusules
Tècniques.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (RLCAP)
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Normativa General sobre Seguretat i Salut en el Treball, bàsicament recollida en la
Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la resta
d'aplicació.
Llei 2/2015, de 30 de marc, de desindexació de l'economia.

Així mateix, la prestació del servei objecte del contracte haurà d’observar la normativa de
caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i d'altre ordre inclosos convenis
col·lectius del sector, que en cada moment li sigui d'aplicació.
3. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ
3.1.- El durada del contracte serà de dos anys. El servei s’iniciarà el dia 1 de gener de
2019.
3.2.- S'admet pròrroga expressa anual, fins a un màxim de dos anys.
4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

4.1.- L'Alcalde és l’òrgan competent per realitzar l’aprovació dels Plec de clàusules i
annexos i per convocar la licitació. També és el competent per a classificar les ofertes,
requerir els documents necessaris, aprovar l'adjudicació del contracte i possibles
modificacions del mateix.
4.2.- Els òrgans de contractació exerceixen les prerrogatives d'interpretar-lo, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la
resolució i determinar-ne els efectes, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords
que en aquest sentit dictin seran executius, sense perjudici del dret del contractista a
interposar recurs especial o impugnar-los davant la jurisdicció competent.
5. CAPACITAT PER CONTRACTAR
5.1.- Podran contractar amb l'Administració les persones naturals o jurídiques, espanyoles
o estrangeres, que tenint plena capacitat d'obrar, no es trobin compreses en qualsevol de
les circumstàncies previstes en l'article 71 de la LCSP.
Les persones jurídiques solament podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions
dels quals estiguin compreses dins del fi, l’objecte o l’àmbit d'activitat que, d'acord amb
dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis i hauran de disposar d'una
organització amb elements personals i materials suficients per a la deguda execució del
contracte. A més, hauran d'acreditar que la seva escriptura de constitució o modificació, si
escau, està inscrita al Registre corresponent, quan així sigui exigible d'acord a la seva
forma social i que la finalitat i activitat social tingui una relació directa amb l'objecte del
contracte i que tinguin una durada indefinida o que, com a mínim, arribi a cobrir la del
contracte.
Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea tenen capacitat per
contractar sempre que, d'acord amb la legislació de l'Estat en la qual estiguin establertes,
es trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte.
Poden contractar amb l’Administració les unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en
escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte al seu favor. En
aquests supòsits s’haurà d'especificar en la proposició la participació que tindrà cadascuna
de les empreses oferents en la Societat i la forma i el capital social d'aquesta. Cas de
resultar adjudicatària, s’haurà d'acreditar la constitució de la Societat en escriptura pública
dintre del termini de trenta dies a partir de la notificació de l'acord d'adjudicació.
L'empresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris no podrà, a
la vegada, presentar oferta individualment, ni figurar en més d'una unió temporal que
participi en la licitació.
5.2.- Per contractar amb l'Administració, les persones físiques o jurídiques hauran
d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, quan així ho
exigeixi el LCSP, estar degudament classificades.
5.3.- Els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en
el seu cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o per a la prestació objecte del
contracte.
6. CLASSIFICACIÓ

No serà necessària la classificació en aquesta licitació.

7. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
7.1.- El valor estimat del contracte (durada inicial + pròrrogues, sense IVA), és de 48.000 €
(IVA exclòs).
7.1.- El pressupost màxim de licitació es fixa en la quantitat de 29.040 € (24.000 € + 5.040
€ d'IVA), que es correspon a 14.520 € anuals (IVA inclòs). L'IVA que correspon aplicar és
el 21%.
Aquest preu es calcula per a una mitjana de 58 treballadors, a raó de 1.000 € mensuals
(IVA exclòs).
Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
8. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Es preveu la següent imputació pressupostària d'aquest contracte pel període inicial de
vigència: 920.227.99
9. REVISIÓ DE PREUS
No s'admet la revisió de preus durant la vigència d'aquest contracte.
10. ABONAMENT DEL PREU
La factura es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament o electrònicament, segons
la forma jurídica de l'adjudicatari, en els deu primers dies del mes següent a la prestació
del servei i la mateixa serà abonada dins del termini general establert legalment.
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Als efectes de l'article 56 de la LCSP, el responsable del contracte és el tècnic responsable
de la gestió del personal, 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 pel contractista 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 l'ajuntament en aquest
contracte.
II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
12. PROCEDIMENT, FORMA D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ
L'adjudicació del contracte es portarà a terme pel procediment obert.
13. GARANTIA PROVISIONAL

En virtut del que determina l'article 106 de la LCSP no es sol·licita garantia provisional.

14. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
14.1 Les proposicions per optar a la contractació es presentaran a la Secretaria de
l'Ajuntament de Seva, carrer de Dalt, 5, durant el termini de 15 dies naturals a comptar des
del dia següent al de la publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament.
Les proposicions també podran presentar-se per correu d'acord amb la Llei 39/2015. En
aquest cas els licitadors hauran de justificar la data de lliurament de la tramesa a l'oficina
de Correus i anunciant-la a l’òrgan de contractació per fax o correu electrònic
(seva@seva.cat) el mateix dia. Sense la concurrència d'ambdós requisits la proposició no
serà admesa si es rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la finalització del
termini de presentació de proposicions.
Cada licitador només podrà presentar una sola proposició.
Les ofertes es presentaran en 2 sobres tancats, signats pels candidats i amb indicació del
domicili a efectes de notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la
llegenda «Oferta per a la contractació, per procediment obert, del servei de gestoria i
assessorament jurídic laboral per a l'Ajuntament de Seva».
La denominació dels sobres és la següent:
Sobre núm. 1: Documentació que acrediti la personalitat de l'empresa, de l'empresari
individual o del professional:
Haurà de contenir la documentació:
a)

Índex de documents.

b)

L’acreditació de la personalitat de l’empresari.

Quan es tracti d'un empresari individual ha de presentar el document nacional d'identitat,
NIF o, si escau, el passaport.
Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, ha de presentar el CIF de l’empresa i
l’escriptura de constitució i modificació, si escau, adaptada degudament a la llei i inscrita en
el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible d'acord amb la legislació mercantil
que li sigui aplicable. Si no ho és, haurà de presentar l’escriptura o el document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en el qual constin les normes per
les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el registre públic corresponent.
c)

L'acreditació de la representació, quan s’actuï mitjançant representant.

Quan el licitador actuï mitjançant representant, haurà d'aportar el DNI del representant i el
document fefaent acreditatiu de l’existència de la representació i de l’àmbit de les seves
facultats per licitar i contractar, degudament inscrita, si escau, en el Registre Mercantil.

Els documents dels apartats b) i c) poden estar validats per la secretària de l'Ajuntament
(abonant la taxa corresponent) o per notari, o bé, simplement ser una fotocòpia acarada
(en OAC municipal). En aquest darrer cas, en cas de resultar adjudicatari, hauran de
presentar documents validats per la secretària de l'ajuntament o per notari.
L'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional s’acreditarà
mitjançant una declaració segons model que hi figura com ANNEX l.

d)

En cas de resultar adjudicataris, hauran de presentar per considerar que existeix solvència
econòmica i financera per part de l'empresa:
Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà d'acreditar que l’any de
major execució dels darrers tres anys, s'ha assolit un valor anual de negocis de com a
mínim el preu del contracte.
La solvència tècnica de l'empresari s’acreditarà a través dels mitjans següents:

e)



El licitador haurà de presentar una relació dels principals serveis o treballs realitzats
en els últims tres anys, similars als de l’objecte del contracte, que inclogui import,
dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Quan el destinatari sigui una entitat
del sector públic els serveis o treballs efectuats, s'acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent. Quan el destinatari sigui un subjecte privat,
s'acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari.



A més, s’haurà d'acreditar que, com a mínim, el contractista disposa de dos
professionals amb titulació universitària i amb una experiència en temes laborals
objecte del servei no inferior a 5 anys en l'exercici de la professió.
Declaració responsable del licitador de no estar sotmès a les prohibicions per
contractar amb l'Administració d'acord amb l'article 71 de LCSP, en els termes de
l'ANNEX II.

Aquesta declaració ha d'incloure la manifestació expressa de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries amb Estat i amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, sense perjudici que l'empresari a favor del qual s’efectuï
l'adjudicació hagi de presentar la justificació acreditativa d'aquest requisit abans de
l'adjudicació.
f)

Un document en què es designi com a preferent la utilització de mitjans electrònics en
les notificacions que es practiquin en aquest procediment i s'indiqui que en el
procediment es podran efectuar notificacions electròniques, en els termes de l'ANNEX
III.

g)

Memòria indicada en el Plec tècnic, apartat 4t.

Qualsevol informació vinculada a oferta econòmica o millores continguda en el sobre 1,
suposarà l'exclusió del procés de l'empresa licitadora.
Sobre núm. 2 Oferta econòmica i millores:

Aquest sobre ha de contenir l'oferta econòmica segons l'ANNEX IV, d'aquest Plec, signada
pel licitador o persona que el representi.
També hi contindrà les ofertes de millora que siguin susceptibles de ser valorades d'acord
amb la clàusula següent d'aquest plec.
No seran admeses les ofertes en els següents casos:
a)

No presentació dels documents per acreditar la capacitat d'obrar següents: DNI
representant, CIF empresa, escriptures constitució i escriptura de poders.

b)

Presentació de l’oferta econòmica o millores en el sobre núm. 1.

c)

Presentació de forma simultània per una mateixa empresa o un empresari individual.

d)

Presentació en unió temporal amb altres empreses, quan una o diverses de les
empreses que la integrin, hagin presentat una proposició conjunta que formi part d'una
altra unió temporal.

e)

No estar signat el document que conté l'oferta econòmica per el/s corresponent/s
representant/s.

f)

Variar substancialment del model establert o les que tinguin omissions, esmenes o
errors que impedeixen conèixer clarament el que es considera fonamental per valorarla.

g)

Excedir del pressupost de licitació.

Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició tècnica ha de
ser considerat com a confidencial, el licitador haurà de designar expressament els
documents que reuneixin aquest caràcter.
Tota la documentació a presentar pels licitadors haurà de ser documentació original, o bé
còpies que tinguin caràcter d’autèntiques o compulsades conforme a la legislació vigent en
la matèria.
L'esmentada documentació haurà d’anar degudament signada pel licitador, ser original o
degudament autenticada.
15. CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris subjectius. Valoració memòria tècnica.
Memòria tècnica.................................................................................. fins a 40 punts
Es valorarà de forma específica l’equip tècnic, nombre de professionals i titulacions per tal
de desenvolupar amb qualitat els treballs encarregats. Així com la metodologia de treball
que es proposi.
Criteris objectius. Valoració proposició econòmica i millores.
Les ofertes seran valorades d'acord amb els següents criteris objectius (total 60 punts):

1. Rebaixa de l'import. s’atorgarà la puntuació màxima de 40 punts, al licitador admès que
presenti l'import més baix. La resta de licitadors tindrà puntuació proporcional segons la
baixa realitzada referenciada a la baixa corresponent al preu ofert més baix. Les baixes
que superin el 20% no seran puntuades, per considerar-se la impossibilitat d'executar
correctament el contracte en els valors inferiors a aquest percentatge.
Punts = 40 X (xxx euros - N ) / (xxx euros - B).
B preu de l'oferta més econòmica del servei
N preu de l’oferta de l'empresa licitadora pel servei
2. Per oferir la defensa jurídica de l'Ajuntament de Seva en matèria de personal davant la
jurisdicció contenciós administrativa i davant la jurisdicció social, en 1 cas durant la
vigència del contracte: 10 punts.
3. Per la realització d'una auditoria laboral en relació a la situació del personal: 10 punts
16. SUPÒSIT D’IGUALTAT EN L’OFERTA I VARIANTS
16.1.- En el supòsit en què es produeixi igualtat en les proposicions més avantatjoses, la
proposta d'adjudicació es realitzarà a favor del licitador que hagi acreditat tenir una relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior als que els imposi la
normativa, d'acord amb l'article 147 de LCSP.
Si malgrat tot això encara persisteix la igualtat, l'adjudicatari serà seleccionat mitjançant un
sorteig, que es durà a terme en acte públic.
16.2.- Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
17. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació estarà conformada pels membres següents:
- Alcalde, que actuarà com a president de la mesa.
- L’arquitecte de la Corporació, que actuarà com a vocal.
- La secretària-interventora de la Corporació, que actuarà com a vocal.
- El cap d’obres municipal, que actuarà com a vocal.
- L’enginyer tècnic municipal, que actuarà com a vocal.
- Un funcionari de la Corporació, que actuarà com a secretari/secretària.
Per a la constitució vàlida de la Mesa es requerirà la presència del president i el secretari, i
les seves decisions s’hauran d’adoptar en qualsevol cas per majoria de la meitat més un de
tots els membres que l’integrin amb dret de vot.
18. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL
La Mesa de contractació es constituirà als dos dies hàbils següents a la finalització del
termini de presentació de les ofertes, a les 12.00 hores, a la Casa Consistorial i efectuarà
les tasques que a continuació es relacionen:
1.- Qualificarà, en primer lloc, la documentació de caràcter general presentada en el Sobre
1 acreditativa de la personalitat jurídica, capacitat d’obrar, poders i solvència econòmica,
financera, tècnica i professional dels licitadors i demés requisits. Si s’observen defectes o

omissions subsanables, atorgarà un termini màxim de tres dies hàbils per esmenar-los. Així
mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels empresaris
aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir comunicant als
interessats els defectes i omissions esmenables que apreciï en la documentació. Es
remetrà la memòria tècnica al departament competent per a la seva valoració.
2.- Posteriorment, en un termini no superior a set dies naturals a comptar des de l'obertura
de la documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a
obertura del sobre núm. 2 sobre la valoració de l'oferta econòmica i els elements que hagin
de valorar-se objectivament, elevant a l’òrgan de contractació la proposta d'adjudicació a
favor del licitador que hagi presentat l’oferta global (valoració subjectiva + valoració
objectiva) més avantatjosa.
3.- Els licitadors assistents als actes públics podran comprovar si els seus sobres es troben
en idèntiques condicions en el que foren lliurats i podran fer les manifestacions que creguin
oportunes per a la defensa dels seus interessos i demanar el president de la Mesa de
contractació tots els aclariments, manifestacions i propostes, que convinguin al seu dret.
Aquestes manifestacions quedaran reflectides a l'Acta que aixequi el Secretari de la Mesa,
en la qual es farà constar el desenvolupament de les sessions.
L’Ajuntament es reserva el dret de declarar deserta la licitació si cap de les proposicions
presentades resultés ajustada als plecs que regeixen la licitació.
19. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
19.1.- El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, per
respondre del correcte compliment del contracte serà requerit per l'alcaldia per tal que, en
el termini de 10 hàbils a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el
requeriment, constitueixi i acrediti haver constituït la garantia definitiva per un import del
5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA, sense perjudici d’allò establert en la LCSP,
referent a la constitució, reposició, reajust i responsabilitats a les que està afectada la
garantia, el règim de devolució i de la seva cancel·lació.
19.2.- La garantia definitiva podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en
l'article 108 de la LCSP.
19.3.- La garantia respondrà de:
 Les penalitats imposades al contractista.
 Les obligacions derivades del contracte i dels danys i perjudicis ocasionats a
l'Ajuntament amb motiu de l'execució del contracte o en cas d'incompliment
imputable al contractista, quan no es determini la resolució del contracte,
 La incautació, en cas de resolució del contracte segons el que disposa la LCSP.
19.4.- Un cop transcorregut el termini d'execució del contracte a plena satisfacció de
l'Ajuntament, caldrà tramitar la devolució de la garantia, de conformitat amb el previst a
l'article 111 de la LOSP.
20. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL LICITADOR SELECCIONAT PER A
L'ADJUDICACIÓ
20.1.- La classificació de les ofertes serà realitzada per resolució de l'alcalde.

20.2.- En la mateixa resolució, i en el mateix termini de 10 dies de la clàusula anterior,
l'alcaldia requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
per a que presenti la documentació justificativa d'haver constituït la fiança.
20.3.- Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats
membres de la Unió Europea que no tinguin domicili fiscal a Espanya, hauran de presentar
certificat expedit per l'autoritat competent en el país de procedència, acreditativa de trobarse al corrent en el compliment de les obligacions tributàries corresponents. Així mateix,
hauran de presentar certificat, també expedit per l’autoritat competent, en el qual s'acrediti
que es troben al corrent en el compliment de les obligacions socials que s'exigeixin en el
país de la seva nacionalitat. Tota la documentació indicada en aquest apartat haurà de
referir-se als dotze últims mesos.
21. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
21.1.- L'Alcalde, com a òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels 10
dies hàbils següents a aquell en què expiri el termini de presentació de la documentació, a
què es refereix la clàusula anterior, sempre que el licitador seleccionat per a l'adjudicació
hagi presentat la documentació i hagi acreditat que reuneix les condicions exigides a
aquest efecte.
21.2.- Quan no sigui procedent l'adjudicació del contracte al licitador seleccionat per a
l’adjudicació per no haver complimentat adequadament el requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i l’Administració procedirà a
requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
21.3.- Un cop acomplert aquest tràmit, l'alcalde resoldrà l'adjudicació del contracte de
forma motivada. Si l’òrgan de contractació adjudica a una persona diferent al proposat per
la mesa haurà de motivar l’elecció. L'adjudicació del contracte es notificarà als candidats o
licitadors i simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant i quan escaigui, en els
diaris oficials.
III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
22. PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
22.1.- El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització, que s’haurà de realitzar dins
el termini de 10 dies, al qual s’unirà, formant part del contracte, l’oferta de l’adjudicatari i un
exemplar del Plec de clàusules administratives particulars i de les prescripcions tècniques.
Quan l’adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dins del mateix termini i amb
anterioritat a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública de constitució
com a tal i el NIF assignat.
22.2.- El document en què es formalitzi el contracte serà en tot cas administratiu i serà títol
vàlid per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el contracte es formalitzarà en
escriptura pública quan així ho sol·liciti el contractista i seran a la seva costa les despeses
derivades del seu atorgament.
22.3.- Si per causes imputables a l'Administració no es formalitzés el contracte,
s’indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.

22.4.- No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
23. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA
a)

Tenir un equip de treball dedicat a prestar el servei a l'Ajuntament de Seva, amb el
personal adient segons formació i experiència per dur-lo a terme; informar a l’entitat
contractant sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l'equip
de treball adscrit a l'execució del contracte.

Vetllar especialment per a que els treballadors adscrits a l'execució del contracte
desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions.
b)

El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
present Plec de clàusules administratives particulars, observant fidelment l'establert
en el Plec de prescripcions tècniques, així com les instruccions que, en el seu cas, li
doni pel responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació.

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que porti a terme i de les
prestacions i els serveis realitzats.
c)

El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte.

d)

L'execució del contracte es realitzarà a compte i risc del contractista. Serà obligació
del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que causin, tant ell com el
personal o mitjans que en depenguin, a tercers com a conseqüència de les operacions
que requereixi l'execució del contracte.

e)

El contractista haurà de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, d'integració social de
minusvàlids i de seguretat i higiene en el treball, havent de tenir al seu càrrec el
personal necessari per la realització de l’objecte del contracte, respecte del qual
exercirà, a tots els efectes, la condició d'empresari.

f)

El contractista haurà de guardar sigil respecte de les dades o dels antecedents que,
no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i hagin arribat
al seu coneixement amb aquest motiu.

g)

Indemnitzar tercers pels danys que ocasionin a causa del funcionament dels serveis,
en els termes que resulten de l’article anterior.

h)

Presentar a l'Ajuntament de Seva tota la documentació que li sigui requerida relativa a
la prestació del serveis concedits. L'Ajuntament podrà demanar al contractista, en
qualsevol moment, la documentació que cregui convenient per comprovar la plena
legalitat de l'empresa en ordre fiscal, laboral, administratiu i en els terminis que
l'Ajuntament estimi convenients.

i)

Serà responsable civil i administrativament davant l'Ajuntament per les faltes que
cometessin els seus treballadors, tant per danys produïts a tercers, al propi
Ajuntament, a persones o a béns que pertanyin a particulars o a entitats públiques,
sense perjudici de les sancions contractuals que poden ser imposades.

L’empresa adjudicatària designarà la persona que serà responsable dels serveis
davant de l'Ajuntament de Seva.
24. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE
j)

24.1.- Quan el contractista, per causes que hi siguin imputables, hagi incorregut en demora
respecte al compliment dels terminis derivats del contracte, l'Administració podrà optar
indistintament per la resolució del contracte, amb pèrdua, en el seu cas, de la garantia
constituïda, o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per
cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre'l o acordar la continuïtat de la
seva execució amb imposició de noves penalitats.
24.2.- En el cas que el contractista realitzes defectuosament l’objecte del contracte, o
incomplís el compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients per a això, l’òrgan de contractació podrà optar per resoldre
el contracte amb confiscació de la garantia constituïda, o bé imposar una penalització
econòmica proporcional a la gravetat de l'incompliment, en una quantia que podrà arribar al
10% del pressupost del contracte.
25. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ (arts. 214 a 217 de la LCSP).
25.1.- La cessió del contracte es regirà per allò establert a l'article 214 de la LCSP.
25.2.- L'adjudicatari manifestarà anticipadament, en la memòria que presenti, la intenció de
celebrar els subcontractes, d'acord amb el Plec de clàusules tècniques. Com a màxim es
podrà subcontractar un 40% del contracte.
26. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es pot modificar en cas de que la mitjana de treballadors superi durant la
vigència del contracte el nombre màxim previst en l’objecte.
27. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
Si l'Administració acordés la suspensió del contracte o si tingués lloc per a l’aplicació del
que disposa l'article 198.5 de la LCSP, s’aixecarà una acta en la qual es consignaran les
circumstàncies que l'han motivat i la situació de fet en l'execució.
Acordada la suspensió, l’Administració abonarà al contractista, en el seu cas, els danys i
els perjudicis efectivament soferts per aquest darrer, els quals es xifraran d'acord al
disposat en els apartats 208 de la LCSP.
28. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

28.1.- Si sorgeixen discrepàncies interpretatives entre l'Ajuntament i el contractista
respecte al contracte, les resoldrà l'Ajuntament amb caràcter immediatament executiu, en
ús de la prerrogativa d'interpretació dels contractes que la legislació vigent li confereix.
28.2.- Si el contractista formalitza la seva discrepància mitjançant un escrit presentat al
Registre General de l'Ajuntament i transcorreguts 15 dies hàbils sense que hi hagi hagut
resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició.

29. RISC I VENTURA
El contracte s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatari i aquest únicament tindrà dret al
restabliment de l'equilibri econòmic del contracte en els casos de modificació i de força
major, en els termes i amb els procediments previstos legalment. En tot cas, a l'expedient
haurà de quedar acreditat que, prèviament o simultàniament al succés, l'adjudicatari va
adoptar les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i d'evitar o pal·liar, si això
fos possible, els danys produïts.

V. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
30. COMPLIMENT DEL CONTRACTE
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest darrer hagi realitzat la totalitat
del seu objecte, de conformitat amb l'establert en aquest Plec i en el seu cas, en el de
prescripcions tècniques i a satisfacció de l'Administració.
31. RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
A més dels supòsits de compliment, el contracte s’extingirà per la seva resolució, acordada
per la concurrència d'alguna de les causes previstes a la LOSP.
32. TERMINI DE GARANTIA
L'objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia de quatre mesos.
Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs
executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.
33. DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
Una vegada que el contractista hagi complit les obligacions derivades del contracte, si no hi
ha responsabilitats que hagin d'exercir-se sobre la garantia definitiva i una vegada que hagi
transcorregut el termini de garantia, en el seu cas, es dictarà acord per al seu retorn o la
seva cancel·lació, amb informe previ favorable del responsable del contracte o de qui
exerceixi la direcció del contracte.
34. JURISDICCIÓ
Les qüestions litigioses sorgides s'obre la interpretació, modificació, resolució i efectes del
contracte administratiu seran resoltes per l'Ajuntament, els acords del qual posaran fi a la
via administrativa i contra els mateixos procedirà el recurs contenciós-administratiu davant
els Jutjats de Barcelona, conforme al disposat en la Llei reguladora d'aquesta Jurisdicció.
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE GESTORIA I ASSESSORIA JURÍDIC
LABORAL
1.- Objecte del contracte
Constitueix l’objecte de la contractació, mitjançant procediment obert, la realització del
servei de gestoria i assessorament jurídico laboral per a l’Ajuntament de Seva. La previsió
màxima de nombre mig de treballadors per aquesta licitació s’estima en 58.
Codi CPV: 79140000-7 (Serveis d’assessoria i informació jurídica) i 79211110-0
(Servei de gestió de nòmines).
2.- Serveis a prestar
2.1 Gestió de nòmines
a) Càlcul, elaboració i entrega de les nòmines mensuals.
b) Càlcul d’endarreriments i liquidacions complementàries.
c) Càlcul de l’import a percebre per serveis i hores extraordinaris, segons les dades
facilitades per l’ajuntament.
d) Càlcul i tramitació de la documentació en cas de baixa, llicències i permisos dels
treballadors.
e) Resum mensual de nòmines detallat per conceptes i per categories laborals.
f) Generació del fitxer informàtic de pagament de les nòmines i entrega de la mateixa
informació en format paper.
g) Calcular les despeses de personal quan es prevegi ocupar noves places.
h) Actualització contínua de les retribucions d’acord amb la normativa legal vigent.
2.2 Gestió d’impostos i documentació
a) Càlcul i impressió dels models 111 i 190 o equivalents i presentació dels mateixos.
b) Certificats anuals per a la declaració de la renda i inclusió en aquest apartat als
professionals que hagin realitzat labors per l’Ajuntament i els corresponents als
membres polítics de la corporació.
c) Càlcul dels percentatges d’IRPF que siguin d’aplicació a cada nòmina i el càlcul de les
regularitzacions en concepte d’IRPF mensuals i trimestrals
d) Gestió i preparació del model 145 a cada treballador nou i a tots els treballadors a
principis d’any.
e) Gestió, si s’escau, de les liquidacions d’IVA.
f) Gestió del model 347.
2.3 Gestió amb la seguretat social i mutualitat
a) Afiliació i contractació incloent la redacció de contractes de treball, si s’escau.

b) Gestió d’altes, baixes i variacions de la seguretat social.
c) Confecció, presentació i posterior tramitació davant la seguretat social o mutualitat,
d’expedients en matèria de maternitat, paternitat, jubilació, etc.
2.4 Altres serveis de gestió i assessorament jurídic i laboral
a) Consultes presencials i/o telemàtiques i redacció d’informes quan s’estimi oportú, en
relació a qualsevol matèria relacionada amb el personal.
b) Assistència jurídica complerta especialitzada i assessorament en relació a qualsevol
assumpte relacionat amb el personal al servei de les administracions locals inclosos
disciplinaris, sancionadors i reclamacions prèvies a la via judicial i assessorament en
negociació col·lectiva. L’assessorament i assistència es realitzarà ja sigui a través de
consultes verbals i telefòniques, per correu electrònic o de manera presencial a les
oficines municipals.
c) Preparació de la documentació necessària en les inspeccions tant de la seguretat
social com de treball i assistència si així es sol·licita en les mateixes.
Control de venciments de triennis, retencions judicials i de qualsevol altre tipus.
3.- Metodologia
L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o responsable
integrat en la seva plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
a) Rebre i transmetre qualsevol comunicació entre l’Ajuntament i el personal adscrit al
servei en relació a l’execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal de l’adjudicatari encarregat de l’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 l’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 l’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.
Els serveis es prestaran des del despatx privat de l’adjudicatari, sense perjudici del seu
desplaçament a la seu de l’Ajuntament de Seva quan sigui requerit per causes justificades.
La comunicació entre les parts es realitzarà preferiblement per correu electrònic i/o trucada
telefònica. La tramesa de documentació es realitzarà a través de correu electrònic, sempre
amb l’antelació mínima necessària per poder dur a terme la tramitació. A aquest efectes es
considerarà un termini de 3 dies hàbils com a antelació mínima necessària.
4.- Memòria de prestació del servei
Els licitadors hauran de presentar una memòria que contingui:
a) Descripció de les instal·lacions tècniques. De les mesures empleades per l’empresari
per a garantir la qualitat dels treballs.
b) Organització interna dels recursos humans de l’empresa, amb identificació de
l’organigrama, si s’escau i titulacions dels treballadors.
c) Indicació, si s’escau, de la part del contracte que l’empresari té eventualment el
propòsit de subcontractar, assenyalant l’import i el nom o perfil empresarial del

subcontractista, definint-lo per referència a les condicions de solvència tècnica, essent
el límit de subcontractació el 40%.

5.- Obligacions específiques de les parts
5.1.- Obligacions de l’Ajuntament
1. Establir els criteris de comptabilització de les nòmines del personals i comunicar-los a
l’empresa, així con els possibles canvis que es puguin produir per evitar errors de
comptabilització.
2. Comunicar les incidències en matèria de personal i en el cas de les variacions
mensuals a tenir en compte per l’elaboració de les nòmines.
3. Comunicar quina ha esta la mitjana anual de treballadors de l’any anterior (suma del
nombre de treballadors per mesos/12 mesos) a l’inici de cada exercici, dins dels
primers 20 dies naturals.
5.2.- Obligacions de l’adjudicatari
1. Enviar la documentació i/o realitzar els tràmits objecte del contracte dins dels terminis
legals establerts.
2. Resoldre les consultes que formuli l’Ajuntament i entregar els informes amb la màxima
celeritat. En casos d’especial complexitat es donarà resposta en màxim 3 dies hàbils.
3. Confidencialitat en el tractament de les dades.
4. Facturació mensual del servei en aplicació del preu unitari que es derivi de l’oferta.
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