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1.Objecte
Es objecte del contracte la realització dels servei de gestoria i d'assessorament jurídic
laboral( personal funcionari i en règim laboral).Les prestacions que inclou l'objecte del
contracte estan detallades al plec de prescripcions tècniques.
El nombre de treballadors de mitjana és el següent:
Ajuntament de la Pobla de Segur: 60. Exercici 2019.
Relació laboral continuada: 50
Relació laboral a l’empara de subvencions i suplències: 10
Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera: 77 treballadors.
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Relació laboral continuada: 45 treballadors
Relació laboral temporal: 32 treballadors
2. Procediment
Tramitació ordinària
Procediment d’adjudicació: obert simplificat
Criteri de selecció : varis criteris d’adjudicació
Expedient núm: 64 S/2019
Classificació CPV : 79211110-0 (servei de confecció de nòmines) i 79140000-7(
serveis jurídics)
3. Necessitat i idoneïtat del contracte
La confecció de les nòmines genera una sèrie de tasques administratives de dret
laboral, de dret fiscal i i de dret a la seguretat social que no pot assumir directament
l'ajuntament, perquè no té personal suficient; per tant s'ha d'externalitzar la prestació
d'aquest servei genèricament nomenat gestoria. Actualment també es presta de forma
externa. El contracte vigent està tàcitament prorrogat, superant la seva vigencia en
escreix la durada que preveu la normativa de contractació pels contractes de serveis.
Donat el volum de treballadors de l'ajuntament i de la FPMRNSR és necessària la
prestació dels servei d'assessorament jurídic el contingut del qual està definit en el
plec de prescripcions tècniques.
4. Pressupost màxim de licitació
El pressupost anual màxim de licitació es fixa en la quantitat de:
Ajuntament de la Pobla de Segur: 10.269,00€ que corresponen 8.487,60€ al preu del
contracte i 1.782,39€ a l’IVA.
Fundació Pública Municipal Nostra Senyora de Ribera.10.643,45€ que corresponen
8.796,24€ al preu del contracte i 1.847,21€ A l’IVA.
Aquest preu s’ha calculat per una mitjana de:
Ajuntament de la Pobla de Segur: 55 treballadors, a raó de 154,32€ anuals ( IVA
exclòs) a raó de 12,86€ mensuals (IVA exclòs).
Fundació Pública Municipal Nostra Senyora de Ribera: 57 treballadors a raó de
154,32€ anuals (IVA exclòs) i 12,86€ mensuals (IVA exclòs).
5. Valor estimat
El valor estimat del contracte és el següent:
Ajuntament de la Pobla de Segur: 47.153 més IVA
Fundació Pública Municipal Nostra Senyora de Ribera: 48.767,88 més IVA
El valor estimat s’ha determinat consultant tarifes en el mercat.
6. Existència de crèdit
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La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les
següents imputacions pressupostàries:
Ajuntament de la Pobla de Segur
Any
2020
2021
2022
2023

Aplicació pressupostària
920 227 99 01
920 227 99 01
920 227 99 01
920 227 99 01

Fundació Pública Municipal Nostra Senyora de Ribera
Any
2020
2021
2022
2023

Aplicació pressupostària
231 227 99 01
231 227 99 01
231 227 99 01
231 227 99 01

Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
7. Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada prevista del contracte és de quatre anys essent la data prevista d’inici gener
de 2020.
La data de finalització del contracte és el dia 31.12.2024.
No es pot produir la pròrroga tàcita del contracte. S’admet una pròrroga expressa de
com a màxim un any que serà obligatòria pel contractista sempre que se li hagi fet un
preavís almenys amb dos mesos d’antelació abans de la finalització del contracte.
8. Licitació electrònica
La contractació es tramitarà de forma ordinària mitjançant procediment obert
simplificat atès que el valor del contracte és inferior a 100.000€.
9. Perfil del Contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, s’ha d’accedir al Perfil del
Contractant a través de l’adreça següent:
https: www.ajuntamentdelapobladesegur.cat
10. Presentació de proposicions
En el termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci
en el Perfil del Contractant
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa
l’acceptació incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut d’aquest
plec i també del plec de prescripcions tècniques així com l’autorització a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que es recullen en el registre Electrònic
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d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o al registre oficial de licitadors
i empreses classificades del sector públic.
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Les proposicions es presentaran en un SOBRE DIGITAL ÚNIC que haurà de tenir el
contingut que s’indica en l’annex 1 d’aquest plec:
11. Criteris d’adjudicació
Els criteris avaluables de forma automàtica a tenir en compte per considerar quina és
la proposició econòmica més avantatjosa, expressats en punts de valoració sobre un
total de 100 possibles són per ordre decreixent d’importància els següents:
Baixa econòmica fins a 51 punts
Es valoraran seguint la fórmula següent:
P=51xOM/OF
P= puntuació obtinguda
OM= oferta econòmica més baixa
OF=oferta que es puntua
Per determinar quina és la proposició econòmica més avantatjosa s’aplicarà la fórmula
sumant les dues propostes del licitador: preu ofertat per la prestació del servei a
l’ajuntament més el preu ofertat per la prestació del servei a l’organisme autònom
Fundació Pública Municipal Nostra Senyora de Riibera.
Formació en dret laboral del personal adscrit al contracte màxim 29 punts. S’haurà
d’acreditar mitjançant còpia autenticada del títol.
Per cada Postgrau: 3 punts fins a un màxim de 9
Per cada Màster: 5 punts fins a un màxim de 10
Formació en dret laboral en l’àmbit de les administracions públiques: per cada curs (
mínim 20 hores) 5 punts fins a un màxim de 10.
Per oferir la defensa jurídica de l’ajuntament de la Pobla de Segur i/o del seu
organisme autònom FPMNSR en matèria de personal davant la jurisdicció social, fins
a 20 punts.
En 1 cas per cada any de vigència del contracte : 10 punts
En 2 casos per cada any de vigència del contracte: 20 punts
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats
s’ha de dur a terme en funció dels límits següents:
Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi el criteri següent:
Que sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació
Si concorren dos empreses licitadores es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi el criteri següent:
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Que la puntuació que li correspongui sigui superior en més d’un 20% a l’altra oferta.
Si concorren tres o més empreses licitadores es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi el criteri següent:
Que la puntuació que li correspongui sigui superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a
l’article 147.2 de la LCSP.
12. Aptitud per contractar
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques i jurídiques
espanyoles o estrangeres que reuneixin les condicions següents:
Tenir personalitat jurídica i capacitat d’obrar d’acord amb el que disposa l’article 65 de
la LCSP.
No estar inhabilitades per contractar amb l’administració ni incurses en algun motiu
d’exclusió d’acord amb la normativa de contractació pública o tenir alguna de les
causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP.
Tenir l’habilitació empresarial o professional per a dur a terme l’objecte del contracte.
Tenen aptitud per contractar les persones jurídiques que reuneixen els requisits de
l’article 66 de la LCSP, les empreses comunitàries o d’estats signataris de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu d’acord amb l’article 67 de la LCSP, les empreses no
comunitàries d’acord amb l’article l’article 68 de la LCSP i les unions temporals
d’empreses d’acord amb l’article 69 de la LCSP.
13. Solvència econòmica i financera
S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació d’una assegurança de riscos
professionals per import mínim de 50.000€.
14. Solvència tècnica i professional
Acreditar que en el decurs dels darrers tres anys les empreses licitadores han dut a
terme prestacions similars a l’objecte d’aquest contracte.
S’acreditarà mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en
poder seu que acreditin la realització de la prestació.
El personal tècnic mínim adscrit al contracte ha de ser
Un/a gestor/a administratiu/a
Un/a advocat/a amb formació específica amb dret laboral.
L’acreditació de la solvència de l’equip de treball es realitzarà mitjançant la presentació
de la còpia compulsada del títol corresponent.
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15. Composició de la Mesa de Contractació
Integraran la Mesa de Contractació els/les següents:
President
Vocals
Secretària

Marc Baró Bernaduca, alcalde
Núria Rius Francino, arquitecta tècnica municipal
Lídia Carbonell Figuerola, secretària-interventora
Una funcionària de la Corporació

16. Responsable del contracte
Es designa la secretària-interventora com a persona responsable del contracte.
17. Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
18. Obertura de les proposicions
En el dia indicat a l’anunci de licitació o comunicat oportunament als licitadors es
procedirà en acte públic a l’obertura del sobre digital únic i a donar compte de les
proposicions presentades. Seran excloses de la licitació mitjançant resolució motivada
les empreses les proposicions de les quals excedeixin del pressupost base de licitació,
les que modifiquen substancialment el model de proposició establert en aquest plec,
les que comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquells que no
continguin signatura digital.
19. Valoració, classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació del contracte
Després de l’acte públic d’obertura de les proposicions, en la mateixa sessió, la Mesa
de Contractació procedirà a :
Fer exclusió prèvia, si escau, de les ofertes que no compleixen els requeriments del
plec, avaluar i classificar les ofertes.
Fer la proposta d’adjudicació a favor del millor licitador.
Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l’empresa
està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per
presentar l’oferta, i que té la solvència econòmica, professional i tècnica i no està
incursa en prohibició de contractar.
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7
dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de acreditar la constitució e la garantia
definitiva.
Cas que el licitador proposat com a adjudicatari no estigui inscrit al registre oficial
d’empreses licitadores, abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article
159.4 de la LCSP haurà de:
•

Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
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•

Presentar els documents següents:
a)

La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte i la
pòlissa d’assegurança de riscos professionals.

b)

La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/
declaració responsable.

20. Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
21.Modificació del contracte
El contracte es podrà modificar fins a un màxim del 10% del seu preu inicial, i no es
poden establir nous preus unitaris.
22.Subcontractació. Cessió del contracte
No s’admet la cessió del contracte.
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de
l’objecte del contracte.
23.Règim de pagament
La factura es presentarà electrònicament per cada un dels ens, en els cinc primers
dies del mes següent a la prestació del servei i la mateixa serà abonada dins els
terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la
presentació dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social.
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 Oficina comptable: L01251713
 Òrgan gestor: L01251713
 Unitat tramitadora: L01251713
FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL NOSTRA SENYORA DE RIBERA
. Oficina comptable: LA0007107
.Òrgan gestor: LA0007107
. Unitat tramitadora:LA0007107
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L’import de la factura resultarà d’aplicar el preu unitari per treballador al nombre de
treballadors mensuals, sens perjudici que es realitzi trimestralment la regularització.
24.Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus durant tota la durada del contracte.
25. Termini de garantia
Un cop finalitzat el contracte i retornades totes les dades personals conegudes com a
conseqüència de l’execució del contracte.
26. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
Incompliment defectuós de la prestació que causi un perjudici molt greu a l’ajuntament
o a la FPMNSR..
27. Responsabilitats en l’execució del contracte
Cas que l’ajuntament de la Pobla de Segur opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
Faltes molt greus
L’incompliment o compliment defectuós del contracte que produeixi un perjudici molt
greu a l’ajuntament o a la FPMNSR que no sigui causa de resolució del contracte.
L’incompliment en matèria de protecció de dades personals.
Faltes greus
L’incompliment o compliment defectuós del contracte que produeixi un perjudici greu a
l’ajuntament o a la FPMNSR.
L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions
o incompliment de qualsevol de les prestacions que formen part de l’objecte del
contracte que figuren al plec de prescripcions tècniques. .
Faltes lleus
Qualsevol incompliment del contracte que no constitueixi falta greu o molt greu
Sancions
Faltes molt greus: multa fins a un 10% del preu del contracte, entès com a preu
d’adjudicació anual.
Faltes greus: multa fins a un 6% del contracte, entès com a preu d’adjudicació anual.
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Faltes lleus: multa fins a un 3% del preu del contracte, entès com a preu d’adjudicació
anual.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es
puguin deduir els pagaments esmentats.
28. Confidencialitat de la informació
En el cas de manca d’indicació de les empreses licitadores, s’entendrà que la
documentació facilitada no té caràcter confidencial.
29. Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars/per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament.
30. Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al
seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop
s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense
que s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.
31.-Altres obligacions durant l’execució del contracte
Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
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lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i a
l’establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en tot allò que no contradigui
a l’esmentat Reglament.
Altres obligacions

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’ajuntament als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat,
d’objectivitat i de transparència.
A facilitar a l’ajuntament de la Pobla de Segur la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
A comunicar a l’ajuntament de la Pobla de Segur les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat
i independència en el context de dit procediment de licitació.
A no celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
A abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
Complir el contracte d’acord amb el contingut d’aquest plec i del plec de prescripcions
tècniques.
Durant la vigència del contracte cal comunicar a l’ajuntament qualsevol substitució o
modificació d’aquelles persones adscrites inicialment al contracte.
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