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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A DUR A TERME EL SERVEI
D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, LABORAL I EN L’ÀMBIT SANITARI DEL CONSELL
COMARCAL DEL SOLSONÈS I CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FPC
1. CLÀUSULA PRIMERA. Objecte
Aquest plec té per objecte establir les condicions tècniques per la prestació dels serveis
professionals externs d’assessorament jurídic, laboral i en l’àmbit sanitari en el sector públic
del Consell Comarcal del Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès.
El servei va destinat a principalment a l’assessorament jurídic – laboral i sanitari al Centre
Sanitari del Solsonès, FPC, organisme autònom del Consell Comarcal del Solsonès, i a altres
qüestions jurídiques d’aquest ens i del Consell Comarcal segons s’estableix en aquest plec, que
són d’obligat compliment per l’adjudicatari.

2. CLÀUSULA SEGONA. Actuacions a dur a terme
Les actuacions incloses en aquest plec contemplen l’execució de les instruccions i encàrrecs
que l’entitat li sol·liciti i la necessària posada en coneixement i coordinació per part de
l’adjudicatari amb el personal del Consell Comarcal i organismes autònoms, principalment
personal de recursos humans, secretaria, serves jurídics i d’intervenció de l’entitat així com
amb tot aquell altre les actuacions del qual es poden veure afectades, amb la finalitat de
garantir la correcta prestació dels serveis per part del personal de l’administració i
l’adjudicatari.
Actuacions al Centre Sanitari del Solsonès, FPC
Les actuacions objecte de la present contractació es centren principalment al Centre Sanitari
del Solsonès, FP, el qual disposa de conveni col·lectiu propi i d’una plantilla de 90 treballadors.
El Centre Sanitari del Solsonès en l’actualitat es troba en fase de negociació amb el comitè
d’empresa de l’entitat sobre els increments retributius contemplats en la Llei de pressupostos
de l’Estat, així com en el pagament de DP0s dels exercicis 2018 i 2019 (complements per
objectius).
Les tasques a realitzar al Centre Sanitari del Solsonès en matèria laboral, sanitària i jurídica:
són les següents:

⎯ Elaboració de dictàmens o informes que es precisin i es sol·licitin relatius a aspectes
jurídics, sanitaris, laborals, sobre el conveni laboral, de Seguretat Social, tributaris,
protecció de dades, contractació administrativa, etc.
⎯ L’assistència a reunions amb la representació dels treballadors del Centre Sanitari del
Solsonès, FPC.
⎯ La presentació de propostes de negociació entre l’entitat i els representants dels
treballadors i sindicat i el seu seguiment.
⎯ La negociació de conveni col·lectiu de l’entitat.
⎯ L’assessorament en matèria jurídica, sanitària i laboral que li sigui requerit.
⎯ La resposta a qualsevol consulta formulada amb el respectiu informe o document
justificatiu, segons li determini del Consell Comarcal.
⎯ Assistència a inspeccions de Treball en cas que aquestes tinguin lloc.
⎯ Col·laboració en la Relació de Llocs de treball de l’entitat en cas que aquesta li ho
requereixi.
⎯ Resolució verbal de tota mena de consultes, ja sigui amb presència física al domicili
l’entitat contractant o contractada, telefònicament o telemàtica.
⎯ Resolució escrita de consultes mitjançant correu electrònic.
⎯ Assessorament i acompanyament als professionals del Centre Sanitari participants en
grups de treball, reunions i processos relacionats amb les matèries objecte
d’assessorament i altre tipus de col·laboració.
⎯ Resolució de consultes i elaboració d’informes vinculats a la problemàtica jurídica de
l’activitat d’assistència sanitària.
⎯ Resolució i seguiment de les reclamacions administratives relacionades amb la
prestació del servei sanitari.
⎯ Redacció de documents en matèria laboral i jurídica i sanitària.

Actuacions al Consell Comarcal del Solsonès
⎯ A nivell general totes les actuacions necessàries pel correcte compliment de la
normativa laboral d’aplicació.
⎯ Assessorament en tota classe d’assumptes d’índole laboral i funcionarial ocasionats
per les relacions amb el personal de l’entitat.
⎯ Resolució d’aquelles consultes d’àmbit laboral i jurídic (dret administratiu, contractació
administrativa, de protecció de dades, etc.) elaborant els informes corresponents i la
resolució de consultes mitjançant informes i dictàmens.
⎯ Redacció de documents en matèria laboral i jurídica.
⎯ Assistència a inspeccions de treball
⎯ Qualsevol assessorament en matèria laboral i jurídica que li sigui requerit.

Respecte a l’assessorament legal en matèria de negociació col·lectiva cal indicar que l’objecte
del contracte suposarà negociar el conveni col·lectiu aplicable al Centre Sanitari i al Consell
Comarcal dins la quota fixa per cinc reunions anuals (ó 20 hores anuals).
Pel que fa a l’assessorament legal en matèria de dret laboral, sanitari i de dret públic es poden
plantejar 5 consultes de mitjana amb caràcter setmanal.
La col·laboració en la Relació de Llocs de treball no superarà les 20 hores anuals, en cas que
aquesta fos requerida.

3. CLÀUSULA TERCERA. Durada del servei
La durada del servei serà d’un any prorrogable d’any en any, sense que la durada total del
contracte, incloses les pròrrogues excedeixi de quatre anys.

4. CLÀUSULA QUARTA. Condicions econòmiques del contracte
El servei d’assessorament objecte d’aquest contracte serà retribuït mitjançant l’abonament
d’una quota mensual fixa.
En aquesta quota no s’incorporen les despeses de dietes i desplaçaments, en el cas de
reunions presencials. Aquestes es retribuiran a un preu màxim de 20 € la dieta per àpat (dinar
i/o sopar) i a un màxim de 0,45 €/km (amb un màxim de 100 € per viatge), que inclourà totes
les despeses de desplaçament. S’entenen tots els imports anteriors amb IVA inclòs.

5. CLÀUSULA CINQUENA. Terminis de resolució de la prestació
L’adjudicatari haurà de prestar els esmentats serveis, en funció de la naturalesa i urgència de
cada assumpte, en qualsevol de les modalitats següents:
⎯ Resolució verbal de tota mena de consultes, ja sigui en presència física o
telecomunicada (servei “on line”). Temps de resposta màxim: 2 dies hàbils, excepte
que el termini preclusiu límit sigui anterior.
⎯ Redacció d’informes, notes, dictàmens i altres documents sobre consultes plantejades,
quan la seva importància ho requereixi. Temps de resposta màxim: 10 dies hàbils,
excepte que el termini preclusiu límit sigui anterior.
La resta d’actuacions, entre les quals, assistència a reunions o seguiment de reclamacions,
sol·licituds i entre altres, es realitzaran durant la vigència del contracte garantint-ne la deguda
preparació prèvia corresponent.

6. CLÀUSULA SISENA. Equip de treball
Els serveis descrits en aquest plec hauran de ser prestats per un equip de treball amb personal
qualificat i coneixements específics segons es descriu a continuació:

⎯ L’adjudicatari del servei haurà d’identificar un tècnic responsable – assessor principal
del servei. Realitzarà les funcions de coordinació i el seguiment del contracte amb el
tècnic o persona designada per l’administració.
⎯ Tots els informes escrits en matèria laboral, de dret públic o sanitària hauran de ser
signats per un/a professional amb la Llicenciatura/Grau de Dret i/o subscrits i validats
per l’assessor principal del servei.

Perfils Professionals:
Es presentaran preferentment tres assessors (poden recaure en una mateixa persona si
s’acredita l’experiència i coneixements), un per cadascuna de les matèries objecte de
contractació (laboral, sanitari, de dret públic) en l’àmbit públic. Cadascun dels tres assessors
haurà de ser Lletrat/da amb experiència professional mínima de 10 anys en matèria de dret
laboral, de dret públic i de dret sanitari.
Tot i això l’equip pot estar format per menys o més professionals sempre i quan es disposi de
la titulació i experiència (10 anys en cada matèria: laboral, de dret públic i de dret sanitari) en
l’àmbit públic.
El licitador i adjudicatari ha de garantir durant la vigència del contracte la prestació del servei.
Haurà de disposar de personal de suplència amb la titulació i l’experiència requerida i valorada
que permeti donar continuïtat al servei davant de baixa laboral i altres possibles
circumstàncies del personal assignat.
Atesa la manca d’especialització reglada els licitadors presentaran mitjans de verificació que
acreditin la dedicació preferent a aquestes matèries durant aquests períodes.
Addicionalment, els licitadors, presentaran, la relació de professionals que adscriuran a la
prestació del servei, indicant la seva experiència professional a través de la presentació
curricular en cada matèria objecte de contractació (laboral, sanitària i de dret públic) i resta
d’acreditació establerta en el plec de clàusules administratives.

7. CLÀUSULA SETENA. Confidencialitat
Els adjudicataris hauran de complir el deure, inherent als professionals del Dret, de secret
professional. En aquest sentit tota divulgació d’informació que afecti al Consell Comarcal del
Solsonès o organismes autònoms d’aquest i que es produeixi amb caràcter docent o
d’investigació, mitjançant articles, conferències o ponències, haurà de comptar amb el
vistiplau previ del Consell Comarcal del Solsonès.

8. CLÀUSULA VUITENA. FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI I METODOLOGIA
Els adjudicataris hauran de disposar, i posar en coneixement del Consell Comarcal del Solsonès
i Centre Sanitari del Solsonès, els mecanismes tècnics i personals que garanteixin una
localització immediata i en tot moment dels professionals assignats al servei objecte del

contracte. Aquests mecanismes s’hauran d’indicar prèviament a la signatura del contracte o a
la data d’aquesta.
Els adjudicataris hauran de disposar d’una organització pròpia i tenir autonomia per a realitzar
el servei directament pels seus mitjans (materials i humans) i podrà requerir la participació i/o
col·laboració de tercers professionals del Dret quan així ho aconselli la millor prestació del
servei. En aquest sentit els serveis es desenvoluparan des del despatx professional de
l’adjudicatari, i les reunions que es celebrin es faran a les instal·lacions del Consell Comarcal
del Solsonès o Centre Sanitari del Solsonès, FPC.
Per tal d’efectuar un adequat seguiment de l’execució del contracte es realitzarà una reunió
trimestral entre els representants designats a l’efecte pel Consell Comarcal del Solsonès i el/s
responsable/s del contracte en la qual s’analitzarà el compliment del contracte i la qualitat dels
serveis prestats.
9. Assegurances
El contractista s’obliga a concertar i mantenir durant l’execució del contracte una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil per errors derivats de la seva activitat professional per
un import de com a mínim 500.000,00 € que cobreixi les següents cobertures mínimes:
⎯ R. C. Explotació
⎯ R. C. Locativa
⎯ R. C. Patronal
En dita pòlissa hauran d’estar emparats els empleats de l’adjudicatari que tinguin una relació
de dependència laboral així com els professionals col·laboradors de l’empresa contractista
encara que no tinguin relació laboral amb ella (sempre que tinguin una relació acreditable de
col·laboració mercantil) en l’acompliment de les funcions pròpies de la seva comesa i mentre
actuïn seguint les seves instruccions dintre de l’àmbit de les activitats pròpies del risc objecte
de l’assegurança.
La pòlissa haurà de cobrir també:
⎯ Els danys patrimonials primaris, entesos com aquells danys o perjudicis patrimonials
que pateixin els clients de l’Assegurat o altres tercers en el seu patrimoni com a
conseqüència d’errors, faltes, negligències professionals, distints d’un dany corporal,
material o conseqüència d’ells.
⎯ Els errors o falta professional o negligència, entesos com el resultat de l’actuació de
l’assegurat que sigui causa del dany patrimonial a conseqüència del qual se li puguin
presentar a l’assegurat reclamacions indemnitzables.
La cobertura de l’assegurança haurà de ser efectiva en el moment d’inici del contracte i la seva
vigència s’haurà de mantenir durant la seva execució.
El president per delegació – Ramon Costa i Guinó

