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INFORME TÈCNIC QUE S’EMET EN RELACIÓ A LA CONSULTA PRELIMINAR RELATIVA
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA REALITZACIÓ DE
L’ANÀLISI, DISSENY, DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

1. Antecedents
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha experimentat una evolució exponencial en els darrers
anys quant a la prestació de serveis de qualitat, la qual cosa ha comportat no només la
necessarietat d’incrementar els recursos econòmics sinó també de dotar de recursos humans
suficients a l’organització per assolir una gestió corporativa basada en la professionalitat i en
l’obtenció de resultats favorables per tota la ciutadania.
En l’àmbit de l’organització municipal, resulta absolutament imprescindible comptar amb una
nova relació de llocs de treball (en endavant RLLT) que contempli tant aquesta evolució, com
l’adaptació de l’administració a un model organitzatiu basat en els principis d’eficiència i
eficàcia.
El marc normatiu determinat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant TRLLEBEP)
disposa al seu article 74 que les administracions públiques estructuraran la seva organització a
través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que
comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els
cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions
complementàries.
En data 19 de juliol de 2021 el Ple municipal va aprovar instar al Servei de contractació i
comprés que s’iniciés l’expedient de contractació del servei d’assistència tècnica en la
realització de l’anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació de la relació de llocs de treball
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la major brevetat possible.
2. Objecte de la consulta preliminar del mercat
A fi i efecte de realitzar una definició pormenoritzada de la licitació, atès l’especialitat de la
prestació de serveis i la necessitat de concretar tant els perfils professionals requerits com el
pressupost base de licitació per facilitar als operadors econòmics la presentació de les seves
ofertes, es considera adient procedir a realitzar una consulta preliminar del mercat, de
conformitat amb l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

La realització d’aquesta consulta es dirigeix a recopilar informació de la situació que ofereix el
mercat sobre aquells aspectes tècnics i econòmics de caràcter indefectible, per determinar de
forma concreta les característiques del possible procediment de licitació per a la realització de
la prestació de serveis requerida consistent en la confecció d’una relació de llocs de treball per
dotar a l’Ajuntament d’un instrument organitzatiu que doni compliment al mandat recollit tant en
el TRLEBEP com en la normativa sectorial d’aplicació.
La prestació de serveis haurà d’efectuar un estudi i anàlisi pormenoritzat que conclogui en una
relació de llocs de treball que doni compliment als principis d’eficàcia, eficiència i economia, i
responsabilitat de la gestió pública que han de regir l’actuació de l’administració.
Les tasques tècniques que s’hauran de portar a terme per la persona adjudicatària seran les
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diagnòstic de la situació i revisió de l’actual model organitzatiu.
Definició i implementació del futur model organitzatiu.
Definició de la nova estructura organitzativa.
Definició de funcions, competències, habilitats i destreses dels llocs de treball i
dimensionament de la plantilla de l’Ajuntament i empreses municipals.
Elaboració d’una relació de llocs de treball
Valoració de llocs de treball i establiment del sistema de manteniment de la valoració.
Adequació de l’estructura retributiva fixa i variable.
Assistència tècnica i acompanyament en el procés de negociació col·lectiva per la
implementació del nou model d’organització, aplicació de la valoració de llocs de treball
i adequació i aplicació de la nova estructura retributiva.
Coordinació i col·laboració amb la consultoria que durà a terme la gestió del canvi i la
comunicació interna del procés organitzatiu.

El procés de redacció i confecció de la relació de llocs de treball tal i com s’indica en el punt 8
de la relació de tasques relacionada anteriorment, haurà d’assegurar la participació de la
representació del personal municipal atès el que indica el TRLEBEP i la normativa d’aplicació
3. Operadors a qui a dirigida la consulta preliminar del mercat
La present consulta està dirigida a totes les persones físiques i jurídiques del sector econòmic
objecte de contractació i els agents socials de les organitzacions empresarials que tinguin
interès en la presentació de propostes relatives a la realització de la prestació de serveis
d’assistència tècnica en la realització de l’anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació de la
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
4. Metodologia de la participació
La consulta preliminar del mercat es publicarà en la plataforma del contractació de l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, i dins el termini especificat les persones participants podran presentar
les seves propostes, respecte a les qüestions plantejades amb un qüestionari que tindrà el
format següent:

Identificació de l’operador econòmic:

Empresa
Activitat empresarial
Càrrec
Nom
i
(representant)

cognoms

Telèfon de contacte
Correu electrònic

Primera qüestió



Determinar els perfils professionals que haurà d’acreditar la persona licitadora per
desenvolupar la prestació de serveis objecte de contractació, especificant titulacions,
número de persones que hauran de formar part de l’equip de treball en funció de la
seva titulació i formació professional addicional especialitzada en:

 Funció pública
 Anàlisi, descripció, i valoració de llocs de treball i RLLT
 Organització de recursos humans
 Gestió de recursos humans.
 Negociació col·lectiva

Segona qüestió


Determinació del pressupost base de licitació.- A fi i efecte de determinar el càlcul del
preu de licitació, indicar els següents costos:

 Costos directes:
▪ Concretar nombre personal necessari.
▪ Especificar número de hores per la realització de la prestació de serveis en funció del
perfil professional i el preu/hora de cadascun dels perfils.
▪ Conveni col·lectiu aplicable
▪ Altres costos directes
 Costos indirectes i altres despeses que es pugin ocasionar durant la realització de la
prestació de serveis.
5. Termini, forma i lloc de presentació

Les persones interessades a participar en la consulta preliminar hauran de presentar la
resposta al qüestionari i la documentació que s’estimi oportuna en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la publicació en la plataforma de contractació de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès.
La consulta preliminar es remetrà a l´adreça de correu electrònic contractacio@santcugat.cat
indicant com a assumpte: Consulta preliminar Redacció RLLT.
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