Expedient: 2020/674/G1072

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del contracte de serveis titulat: “Contractació d’assessorament
jurídic, laboral i d’àmbit sanitari en el sector públic del Consell Comarcal del Solsonès i
Centre Sanitari del Solsonès, FPC”.
1. Introducció
El Consell Comarcal contracta la prestació dels serveis professionals externs d’assessorament
jurídic, laboral i d’àmbit sanitari en el sector públic del Consell Comarcal del Solsonès i Centre
Sanitari del Solsonès, FPC.
El servei va destinat a principalment a l’assessorament jurídic – laboral i d’àmbit 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, externalitzant-ho donada la
sobrecàrrega de tasques i l’especificitat sanitària així com la necessitat de completar-les.
S’estima que no és una qüestió que es demori en el temps, la qual cosa es desprèn de la
durada del contracte fixada inicialment, en un any.
El present servei pretén donar suport a les diferents àrees de l’entitat, en qüestions puntuals, i
prestar l’assessorament que sigui requerit, en especial respecte a qüestions d’especial
complexitat, preferentment de caràcter laboral.
2. Actuacions a dur a terme
Les actuacions 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 i serves jurídics i d’intervenció de l’entitat, 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.
2.1 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.

2.2 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.
3. Marc normatiu
Aquest contracte de serveis està subjecte a les obligacions normatives derivades de les
disposicions següents:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que tingui caràcter
bàsic i no contradigui la LCSP.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
comarcal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Normativa específica del servei objecte de contractació.

4. Característiques del contracte
4.1 Objecte del contracte
El servei que es contracta, té per objecte la prestació dels serveis professionals externs
d’assessorament jurídic, laboral i d’àmbit sanitari en el sector públic del Consell Comarcal del
Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès.
Les actuacions a realitzar són les descrites en l’apartat 2.
4.2 Divisió en lots
L'objecte del contracte no es divideix en lots ja que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la seva correcta execució, essent
necessària la coordinació de totes elles en el conjunt de Consell Comarcal del Solsonès i
organisme autònom, atesa la dependència orgànica del Centre Sanitari envers l’ens comarcal,
qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una
pluralitat de contractistes diferents.
4.3 Durada del servei
La durada del servei serà d’un any amb possibilitat de pròrroga d’any en any, sense que la
durada total del contracte incloses les pròrrogues excedeixi de 4 anys.

5. Insuficiència de mitjans
El Consell Comarcal del Solsonès precisa la contractació de serveis externs d’assessorament
jurídic, laboral i d’àmbit sanitari externs atesa la sobrecàrrega i necessitat de complementar els
ja existents. També per la necessària descongestió puntual de tasques dels diferents
departaments i per l’especificitat pròpia que presenta un centre sanitari en els diferents
aspectes jurídics, especialment els de caràcter laboral. Es per això que es considera que una
bona manera de completar els serveis és recórrer a l’experiència d’una empresa
especialitzada.
6. Preu de licitació
6.1 Pressupost del contracte
El pressupost base de licitació del contracte s’estableix en 12.500 €/any i 2.625 €/d’IVA any,
un total de 15.125 €/any IVA inclòs.
L’esmentat pressupost es desglossa en el següent:
ASSESSORAMENT JURÍDIC EXTERN
Costos directes
Concepte
Costos relacionats amb el personal

Quantia (en euros)
9.375,00

Costos indirectes
Concepte

Quantia (en euros)

Costos indirectes

625,00

Altres costos

625,00

Costos associats a despeses estructurals o generals

1.125,00

Benefici industrial
Concepte
Benefici

Quantia (en euros)
750,00

Per tant els preus assenyalats constitueixen els preus màxims que poden ofertar les empreses
que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
6.2 Valor estimat
El valor estimat del contracte s’estableix en 50.000 € IVA exclòs, tenint en compte les
possibles pròrrogues i que no es preveuen modificacions, d’acord amb el que disposa l’article
101 de la LCSP i segons es disposa a continuació:

-

Vigència un any:
Pròrrogues:
Modificacions:

12.500,00 €
37.500,00 €
0€

ASSESSORAMENT JURÍDIC EXTERN
1r any
2n any
Quantia (en
Concepte
euros)
Costos relacionats amb el personal
9.375,00
9.375,00
Costos indirectes
625,00
625,00
Despeses generals d'estructura
1.125,00
1.125,00
Altres costos
625,00
625,00
Subtotal
11.750,00
11.750,00
Benefici industrial 6 % sobre el total
750,00
750,00
Import (exclòs IVA)
12.500,00
12.500,00
TOTAL

3r any

9.375,00
625,00
1.125,00
625,00
11.750,00
750,00
12.500,00

4rt any

9.375,00
625,00
1.125,00
625,00
11.750,00
750,00
12.500,00
50.000,00 €

6.3 Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
El present contracte no altera, prèvia consulta amb el departament d’intervenció de l’entitat,
les previsions comarcals sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb
els principis establerts a l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
7. Anàlisi del Procediment
7.1 Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat abreujat, en el qual
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors, de conformitat amb l’article 159.6 de la LCSP, ja que el
valor estimat del contracte és inferior a 60.000 euros i no hi ha criteris d’adjudicació avaluables
mitjançant judici de valor.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre
la base de la millor relació qualitat-preu.
7.2 Qualificació del contracte
En el contracte per a la prestació dels serveis d’assessorament jurídic, laboral i d’àmbit sanitari
en el sector públic del Consell Comarcal del Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès, FPC,
l’adjudicatari s’obliga a executar un servei de forma successiva i per un preu unitari per la qual
cosa es qualifica com a contracte de serveis d’acord amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.
La presidència / gerència del Consell Comarcal del Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès, FPC

