Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació per lots del servei d’assessorament
i assistència jurídica fiscal, gestió de serveis generals en matèria laboral i assessorament i
assistència jurídica en matèria laboral, per a SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, S.L., mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

1.- OBJECTE
L’objecte d’aquest plec és la regulació de les condicions tècniques del servei d’assessorament i
assistència jurídica fiscal, gestió de serveis generals en matèria laboral i assessorament i
assistència jurídica en matèria laboral, per a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L., en endavant SUMAR.
SUMAR té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats socials,
assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis socials.
Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors serveis
socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials.
Alhora, SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials,
buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors corporatius,
innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i mancomuna serveis
entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials de qualitat i proximitat en el
món local i ofereix solucions d’innovació, planificació i gestió als governs locals, establint marcs
de cooperació amb les entitats del tercer sector social i les pròpies administracions locals.
En aquest sentit, és necessari disposar d’un servei d’assessorament i assistència jurídica fiscal,
gestió de serveis generals en matèria laboral i assessorament i assistència jurídica en matèria
laboral, per a SUMAR a curt i llarg termini, sense poder concretar exactament el volum d’aquests
serveis.
Aquest contracte engloba un total de tres lots:

LOT 1
LOT 2
LOT 3

ASSESSORAMENT/ ASSISTÈNCIA
JURÍDICA FISCAL
SERVEIS GENERALS EN MATÈRIA
LABORAL
ASSISTÈNCIA JURÍDICA LABORAL

Els licitadors podran presentar ofertes separades a un, a diversos o a tots els lots que composen
aquesta licitació.
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Un licitador pot resultar adjudicatari d’un, diversos o tots els lots.
El licitador no pot presentar més d’una oferta per cada lot. Si un licitador presentés més d’una
oferta individual a un mateix lot serà exclòs de la licitació de l’esmentat lot.
2.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI: lloc i horari
Amb caràcter general, el servei es prestarà a les pròpies oficines de l’empresa adjudicatària,
llevat supòsits específics que així ho requereixin, o necessitats derivades de la execució del
contracte.
3.- ESPECIFICACIONS TÈNCNIQUES DE CADA LOT:
3.1.- LOT 1- ASSESSORAMENT I ASSISTÈNCIA JURÍDICA FISCAL
El contractista desenvoluparà les accions i funcions per a la prestació de serveis generals en
matèria fiscal.
Aquestes tasques es concretaran en:
-

Declaracions i impostos:
a) Estudi, confecció i presentació de la declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor
Afegit (Mod. 303)
b) Estudi, confecció i presentació de la declaració Resum Anual de l’Impost sobre el
Valor Afegit (Mod. 390).
c) Estudi, confecció i presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats (Mod.
200).
d) Estudi, confecció i presentació de les declaracions de pagaments a compte de
l’Impost sobre Societats (Mod. 202).
e) Estudi, Confecció i presentació de la declaració trimestral de retencions del capital
immobiliari (Mod. 115), si s’escau
f)

Estudi, confecció i presentació del resum anual de retencions del capital immobiliari
(Mod. 180), si s’escau

g) Altes, baixes o modificacions censals (Mod. 036 i Mod.840).
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-

Obligacions mercantils
a) Estudi, confecció i presentació dels comptes anuals en el Registre Mercantil del
domicili social de SUMAR (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria
i estat abreujat de canvi en el patrimoni net) segons la normativa vigent.
b) Legalització davant el Registre Mercantil de llibres obligatoris.

-

Obligacions d’assessorament
a) Assessorament i atenció a consultes fiscals i comptables que puguin necessitar, que
no requereixin un estudi detallat o complex.
b) Entrega d’arxius mitjançant portal electrònic de la documentació de SUMAR, i
novetats comptables i tributàries.
c) Actualització de les novetats tributàries (circulars, butlletins...).

Alhora, el contractista desenvoluparà les accions i funcions per a la prestació de serveis
d’assistència jurídica fiscal que inclourà el següent:
a) Assistència i representació davant de possibles inspeccions de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.
b) Estudi, confecció i presentació de documents de resposta a possibles requeriments
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
c) Estudi, confecció i presentació de recursos/al·legacions davant de possibles
contenciosos amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
d) Gestions amb el Registre Mercantil no incloses en el paràgraf anterior.

Per aquest lot s’han tingut en compte un volum estimat de consum dels serveis, no obstant
no suposa una obligació de consum per part de SUMAR atès que aquesta es determinarà en
funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte, d’acord amb la
disposició addicional 33ena LCSP. En aquest sentit, SUMAR, podrà assolir la consignació
pressupostària, tot respectant els preus unitaris que oferti l’adjudicatari, fins el pressupost
màxim de licitació.
3.2.- LOT 2-SERVEIS GENERALS EN MATÈRIA LABORAL
El contractista desenvoluparà les accions i funcions per la prestació de serveis per
l’assessorament laboral de l’empresa.
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Aquestes tasques es concretaran en:
-

Assessorament laboral en tots els temes relacionats amb l’àrea laboral: prestacions,
pensions, subrogacions de treballadors, estrangeria, acomiadaments i règim
sancionador, contractació, nòmines, seguretat social, convenis col·lectius, Model 111 i
190 ...

-

Atendre requeriments simples rebuts per SUMAR, que tinguin a veure amb qüestions
de l’assessorament laboral del punt anterior.

-

Consultes de l’àrea de laboral que no requereixin un estudi detallat o complex,
relacionats amb tràmits i gestions d’aquesta àrea.

-

Recepció de tota l’actualització de novetats tant de l’àrea laboral, com fiscal, com legal
que puguin ser d’interès per SUMAR, com ara mailings, butlletins informatius, etc..

-

Assessorament laboral, consultes, requeriments simples i actualitzacions en règims
especials (Autònoms, Alta Direcció ...)Assessorament en la preparació i redacció de
contractes específics (Alta direcció) o de clàusules especials dels contractes laborals.

-

Elaborar estudis i càlculs de pensions de jubilació o d’atur.

3.3.- LOT 3-ASSISTÈNCIA JURÍDICA LABORAL
El contractista desenvoluparà les accions i funcions per la prestació de serveis per l’assistència
jurídica laboral de l’empresa. Alhora, l’assessorament preventiu, preparació i negociació de
conflictes amb treballadors/res, com acomiadaments, sancions, reclamacions de dret i
quantitat. En concret les tasques seran:
1- Assessorament, assistència i representació de SUMAR en conciliacions i judicis de
l’àmbit laboral. En aquest apartat s’ha de diferenciar:
 Assessorament puntual:
Consultes en matèria de dret laboral, que comportin l’estudi o no del cas per part
de l’adjudicatària. Podran ser consultes senzilles o bé estudi d’un cas concret per
tenir una orientació envers a una situació. En cap cas es podran superar les 6 hores
per consulta. Alhora no es podrà facturar aquest assessorament juntament amb cap
representació judicial, si es donés el cas que alguna d’aquestes consultes acaba
essent objecte de procediment judicial aquestes hores es descomptaran de l’import
corresponen a la representació judicial. Aquestes consultes hauran de ser ateses en
la major brevetat possible, respecte a les consultes senzilles l’adjudicatari disposarà
d’un termini de 6 hores per atendre la trucada/correu electrònic resolent la
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consulta. En cas de consultes complexes, l’adjudicatari disposarà d’un dia laborable
per atendre i resoldre la consulta.
 Representació a conciliacions administratives:
Assistència i representació de SUMAR, en actes de conciliació administrativa davant
l’òrgan competent.
 Representació judicial:
Representació de SUMAR en procediments judicials en matèria laboral. Es podran
facturar fins un màxim de 12h per procediment, independentment que
l’adjudicatari hi hagi de dedicar-hi més hores, que en cap cas seran fracturables.
El càlcul de la dedicació haurà de ser justificat i contemplar totes les actuacions
realitzades en el cas concret.
2- Assessorament, assistència i representació de SUMAR davant la Inspecció de
Treball.
Consultes en relació a inspeccions de treball, que comportin l’estudi o no del cas per
part de l’adjudicatària. Podran ser consultes senzilles o bé estudi d’un cas concret
per tenir una orientació envers a una situació. En cap cas es podran superar les 6
hores per consulta. Aquestes consultes hauran de ser ateses en la major brevetat
possible, respecte a les consultes senzilles l’adjudicatari disposarà d’un termini de 6
hores per atendre la trucada/correu electrònic resolent la consulta. En cas de
consultes complexes, l’adjudicatari disposarà d’un dia laborable per atendre i
resoldre la consulta.
Es durà a terme com a mínim una formació ( d’entre dues i tres hores) al personal
de SUMAR que es determini, sobre una matèria laboralment rellevant a consensuar
amb l’adjudicatari.
Es considera temps invertit en tots els assessoraments descrits en aquest apartat, tot el que
suposi una dedicació efectiva de l’adjudicatari, inclòs el temps de reunions internes, amb SUMAR
o amb tercers, l’estudi i/o preparació d’escrits puntuals que no siguin dins un procediment
judicial, redacció i enviament de correus electrònics i desplaçaments. El càlcul del temps de
dedicació es farà en fraccions mínimes de 15 minuts (0,25h). Estaran incloses dins aquests
conceptes i d’acord amb els preus unitaris que constin al PCAP, totes les dietes i desplaçaments.
Per aquest lot s’han tingut en compte un volum estimat de consum dels serveis, no obstant
no suposa una obligació de consum per part de SUMAR atès que aquesta es determinarà en
funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte, d’acord amb la
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disposició addicional 33ena LCSP. En aquest sentit, SUMAR, podrà assolir la consignació
pressupostària, tot respectant els preus unitaris que oferti l’adjudicatari, fins el pressupost
màxim de licitació.
El volum estimat de consum del LOT 3 és el següent:

BLOC

Concepte

Determinació de
tasques

ASSESSORAMENT
PUNTUAL

1

Assessorament,
assistència i
representació
de SUMAR en
conciliacions
administratives
i judicis de
l'àmbit laboral

REPRESENTACIÓ A
CONCILIACIONS
ADMINISTRATIVES

REPRESENTACIÓ
JUDICIAL

2

Assessorament,
assistència i
representació
de SUMAR
davant la
Inspecció de
Treball
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ASSESSORAMENT
PUNTUAL

REPRESENTACIÓ
DAVANT INSPECCIÓ
DE TREBALL

Volum anual
estimat/anual

Observació

70 hores

No es podràn
superar les 6 hores
de consulta,
excepte en casos
d'autorització
expressa per part
del responsable
del contracte.

3 conciliacions Província de Girona
3 conciliacions

Resta de Catalunya

L'adjudicatària
facturarà les hores
reals dedicades al
8 casos a raó
cas, amb un
d'un màxim
màxim de 12h per
facturable de
procediment. El
12h per
càlcul de la
procediment,
dedicació haurà de
en total suposa
ser justificat i
un màxim de 96
contemplar totes
h.
les actuacions
realitzades en el
cas concret.
No es podràn
superar les 6 hores
de consulta,
excepte en casos
10 hores
d'autorització
expressa per part
del responsable
del contracte.
3 casos

Província de Girona

3 casos

Resta de Catalunya

6

4.- ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
El contractista ha de designar una persona responsable per tal que sigui el/la interlocutor/a
directe i únic/a amb SUMAR.
Les seves tasques són principalment:
• Facilitar a SUMAR la informació establerta i especificada en aquest Plec de condicions
tècniques.
• Ser el contacte directe via telèfon i correu electrònic per qualsevol incidència relacionada amb
el contracte.
5.- SEGUIMENT I CONTROL DEL SERVEI
SUMAR ha de controlar el compliment de les condicions d’aquest contracte, a través de la
persona o persones que designi, que ha de posar en coneixement del contractista les
deficiències, anomalies o incidències detectades.
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