INFORME DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS DE GESTORIA LABORAL I FISCAL

1.

Objecte

La present consulta té el seu fonament en l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP).
2.

Objectiu de la consulta

La finalitat de la consulta és preparar correctament la licitació dels serveis de gestoria i
assessorament en els àmbits laboral i fiscal els operadors econòmics sobre els plans de
contractació del Consorci Localret i dels requisits que exigeix per concórrer al procediment.
3.

Organisme solꞏlicitant de la consulta

El Consorci Localret és un consorci local format per les administracions locals de Catalunya
per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els
serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels
governs locals en l’impuls de la societat de la informació.
4.

Procediment de la consulta

L’òrgan de contractació va publicar en el perfil de contractant l’objecte d’aquesta consulta.
La consulta preliminar tenia un termini de deu dies comptats des de l’endemà de la
publicació. Tots els operadors econòmics hi podien participar i fer aportacions. El
qüestionari es compon d’un llistat de preguntes. No era necessari contestar-les totes. El
qüestionari s’havia de presentar a l’adreça consorci@localret.cat, amb l’assumpte
“Consulta preliminar – Serveis de gestoria laboral i fiscal”, amb indicació del nom de
l’empresa, abans de les 14:00 hores del dia 3 de juny de 2019. Si es considerava oportú
compartir informació en un altre format, es pot remetre juntament amb el qüestionari.
L’òrgan de contractació fa constar en aquest informe les actuacions efectuades. En
l’informe es relacionen les entitats consultades, les qüestions que se’ls han formulat i les
respostes a aquestes. Aquest informe forma part de l’expedient de contractació i està
subjecte a les mateixes obligacions de publicitat que els plecs de condicions, publicant-se
al perfil del contractant del Consorci Localret. Durant el procés de consultes, l’òrgan de
contractació no ha revelat als participants les solucions proposades pels altres participants,
i només el Consorci Localret coneix íntegrament aquestes solucions. Amb caràcter general,
l’òrgan de contractació, quan elabori els plecs, tindrà en compte els resultats de la consulta
efectuada. La participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el
procediment de contractació que, si s’escau, es tramiti.
5.

Bloc de preguntes

5.1. Entitats consultades
Dues empreses han respost les qüestions formulades:
1. ASEPYME BCN SAP.
2. COT CONSULTORIA I ASSOCIATS SL.
5.2. Aspectes generals
Llacuna 166, 9a pl. 08018 Barcelona T 93 486 14 30 F 93 486 14 13 www.localret.cat consorci@localret.cat N.I.F.P5800043A

El Consorci Localret té previst contractar els serveis de gestoria laboral i fiscal del Consorci
Localret.
Les empreses consultades no creuen convenient dividir en lots l’objecte del contracte.
Les empreses no fan cap proposta d’implementació de mesures de caràcter social i/o
mediambiental per a la contractació dels serveis.
5.3. Serveis de gestoria laboral i fiscal
Les empreses consideren adequats els serveis de gestoria laboral i fiscals, següents:
1.

Assessorament general:
a)
b)
c)
d)

2.

Confecció de nòmines:
a)
b)
c)
d)
e)

3.

Assessorament, verbal o per escrit, sobre matèries dels àmbits laboral i fiscal.
Assessorament sobre modalitats de contractació.
Assessorament sobre sistemes de retribució.
Assessorament sobre prestacions periòdiques a la família, naixement i matrimoni.

Realització de les nòmines i rebuts de pagues extres de tot el personal que s’haurà
de lliurar al Consorci Localret abans del 15 de cada mes.
Variacions per causes típiques, com baixes, dietes, la generació i domiciliació dels
tributs de la Seguretat Social, juntament amb els contractes de treball, altres i
baixes de les treballadores i els treballadors.
Enviament de nòmines en format PDF degudament codificat per poder-les lliurar
directament a la carpeta personalitzada de casa treballadora i treballador.
Confecció d’endarreriments.
Elaboració del fitxer comptable de suport bancari mensual.

Contractes de treball:
a)
b)
c)

Confecció i tràmit de contractes. Control i comunicació al Consorci dels
corresponents terminis dels contractes de durada determinada.
Altes, baixes, modificacions, transformacions i renovacions de contractes.
Planificació i estudi de costos laborals, lliurant els llistats corresponents.

4.

Estudi i confecció de tota la documentació relativa a les cotitzacions a la Seguretat
Social i a la Mútua d’Accidents de Treball.

5.

Formalització i tramitació de comunicats de baixa per accident de treball, malaltia
comuna professional.

6.

Declaracions jurades del les treballadores i els treballadors (Model 145).

7.

Confecció d’estadístiques.

8.

Informació periòdica de totes les novetats laborals i fiscals que sorgeixin i actualització
del marc jurídic vigent.

9.

Gestió fiscal:
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a)
b)
c)
d)
e)

Confecció i presentació dels models 111, 115, 180 i 190.
Elaboració del resum trimestral i anual de la declaració de l’IRPF.
Emissió dels certificats de retenció de l’IRPF de les treballadores i els treballadors.
Donar suport fiscal i financer al Consorci Localret, en relació als impostos que es
generin segons la legislació aplicable.
Embargaments de sous d’empleats per requeriment d’altres administracions.

5.4. Determinació del preu
ASEPYME BCN SAP i COT CONSULTORIA I ASSOCIATS SL consideren adequat
formular el preu del contracte en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat de
les prestacions del contracte.
Pel que fa al preu orientatiu del contracte, les empreses han indicat preus substancialment
diferents:
Preu anual dels serveis de prevenció aliens de riscos laborals
3.079,32 euros, exclòs l’IVA.
6.500 euros, exclòs l’IVA.
Quant al desglossament del preu (costos directes i indirectes i altres despeses eventuals),
l’empresa ASEPYME BCN SAP ha indicat com a costos indirectes l’import corresponent al
21 % de l’IVA. L’empresa COT CONSULTORIA I ASSOCIATS SL indica el següent
desglossament:
Desglossar el preu anual del contracte (costos directes i indirectes i altres despeses
eventuals):
Costos directes

95 % (sobre el cost total dels serveis)

Costos indirectes

5 % (sobre el cost total dels serveis)

Sobre les variables que podrien incidir en el preu del contracte, les empreses han advertit
les següents:
- Augment de la plantilla del Consorci.
- Altres serveis a prestar diferents als indicats en el punt 5.3.
- Assessorament presencial en matèria fiscal i laboral.
5.5. Durada del contracte
Les empreses han proposat la següent durada del contracte, tenint en compte la seva
naturalesa:
- 4 (durada inicial) + 2 (pròrrogues).
- 3-4 anys.
5.6. Control d’execució
Les empreses han indicat els següents mecanismes per al control de qualitat dels serveis
de gestoria laboral i fiscal:
- Assignació d’un/a responsable del contracte.
Llacuna 166, 9a pl. 08018 Barcelona T 93 486 14 30 F 93 486 14 13 www.localret.cat consorci@localret.cat N.I.F.P5800043A

-

Revisions periòdiques de les funcions.
Intervenció dels caps de departament quan escaigui.
Formació del nostre equip de treball.
Constant comunicació amb el client.
Reunions puntuals amb el client si escau.
Revisions de les funcions per més d’un membre del departament pertinent.
ISO 9001:2015 – Gestió de qualitat.
Processos de formació i supervisió de les respostes i execució dels treballs.

I pel que fa als procediments que hauria d’utilitzar el Consorci Localret per al control de
qualitat dels serveis, els següents:
-

Reunions puntuals amb la nostra firma.
Comunicació i cooperació constant.
Gestió interna organitzada.
Nomenament d’un/a responsable del contracte.

Les empreses han proposat els següents requisits de solvència:
-

Formació en laboral i/o fiscal.
Experiència de més de 10 anys en el sector.
Experiència amb entitats públiques.
Xifra de negocis.
Formació acadèmica demostrable: graduats socials o llicenciats.

5.7. Adjudicació del contracte
A més del preu, les empreses consultades han proposat utilitzar els següents criteris
d’adjudicació (qualitatius):
- El temps de resposta de possible dubtes que Localret tingui en matèria laboral i/o fiscal.
- Enviament de butlletins i/o circulars amb canvis normatius que hi puguin afectar a
Localret.
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