INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE GESTIÓ DE NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL PEL PERSONAL
D’INFRAESTRUCTURES.CAT I D’IFERCAT
CLAU: NÒMINA 2021-2023
1. Objecte del contracte
L'objecte del contracte consisteix en la prestació dels serveis de gestió de nòmines i Seguretat
Social pel personal d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i de l’ens
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya relacionats amb l’activitat d’ambdues entitats, segons
característiques tècniques i condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars (en endavant PPTP).
2. Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit
Infraestructures.cat i Ifercat, han de disposar d’un servei extern que li gestioni la confecció de
nòmines del personal i resta de documentació i obligacions derivades de la cotització i retencions
tributàries respecte del seu personal i en general, que li presti serveis de gestió de nòmines i
Seguretat Social. Aquest servei exigeix especialització, de manera que l’adjudicatari que el
desenvolupi disposi dels coneixements i de l’expertesa necessària en matèria de personal al
servei de les administracions públiques i altres entitats del sector públic a l’efecte de donar
resposta a les especialitats que es puguin donar. Per tant, juntament amb la gestió administrativa
laboral pròpiament dita, el servei ha d’incloure un suport jurídic especialitzat complert en matèria
de personal.
Les limitacions de personal d’Infraestructures i d’Ifercat per a la gestió de nòmines i tràmits
relacionats amb Seguretat Social junt amb el grau d’especialització que suposen totes les
matèries relacionades amb personal, justifiquen el suport jurídic extern que es proposa
contractar.
El contracte definit té la qualificació de contracte de serveis.
Atesa la insuficiència de mitjans propis per portar a terme el servei de gestió de nòmines i
seguretat, es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, amb
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de
tracte que es preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació del servei mitjançant el
procediment obert atès que es promou la màxima concurrència d’ofertes.
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari.
3. Lotització del contracte
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, no es preveu la divisió del contracte en lots atès
que l’objecte dels serveis professionals contractats és l’obtenció d’un servei de caràcter integral.
4. Pressupost màxim de licitació
Atesa la impossibilitat de conèixer prèviament el nombre de treballadors que tindrà en cada
moment Infraestructures.cat i Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (en endavant, Ifercat),
aquest expedient es tramitarà amb un pressupost màxim de licitació de 52.272,00 euros (IVA

inclòs), desglossats en 43.200,00 euros (IVA no inclòs) i 9.072,00 euros (IVA al tipus vigent
del 21%).
Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el nombre estimat màxim de treballadors (200)
a les dates de licitació, i durant el termini de durada del contracte (24 mensualitats).
Sistema de determinació del preu: preus unitaris. El preu unitari és el preu/treballador.
El preu/treballador màxim es fixa a 9,00€ segons l’estimació de 200 treballadors, atès que no
consta conveni laboral específic o recomanacions tarifàries per part dels col·legis oficials en
relació a aquest tipus de prestació.
El preu contemplarà despeses directes i indirectes que impliquen:
• Costos directes salarials.
• Altres costos directes (dietes, desplaçaments i materials inclosos al preu de les
prestacions, etc).
• Costos indirectes: Lloguers, despeses administratives i altres de gestió, assegurances,
etc.
El preu final a pagar pels serveis de gestió objecte del contracte es determinarà per les
prestacions efectivament realitzades en base als preus unitaris oferts pel licitador atenent al
nombre de treballadors que integrin en cada moment la plantilla d’Infraestructures.cat i d’Ifercat.
Per tant, Infraestructures.cat no restarà obligada a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho farà
en funció dels serveis realment prestats en base als preus unitaris establerts, sense que
l’adjudicatari tingui dret a reclamar cap tipus d’indemnització o compensació en tal cas.
5. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost màxim de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades,
així com les seves possibles modificacions previstes i les pròrrogues del contracte, el valor
estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat, així
com l’import total que podria ser retribuït al contractista per raó d’aquesta licitació, és de
99.360,00 euros (IVA no inclòs), d’acord amb el següent desglossament:
Pressupost licitació

Import pròrrogues

43.200,00 euros
(IVA no inclòs)

43.200,00 euros
(IVA no inclòs)

Import modificacions
previstes
12.960,00 euros
(IVA no inclòs)

Valor Estimat
Contracte
99.360,00 euros
(IVA no inclòs)

6.- Termini d’execució. Pròrrogues
S’estableix un termini d’execució del contracte de 2 anys, comptadors a partir de la data següent
a la de formalització del contracte o de la que s’indiqui en aquest (està previst que el contracte
s’iniciï l’1 de desembre de 2021 i finalitzi el 31 de novembre de 2023).
Possibilitat de pròrrogues i termini: Sí. Una vegada finalitzada la durada inicial del contracte,
aquest es podrà prorrogar anualment, mitjançant una o dues pròrrogues, fins a un màxim de 2
anys més.
Aquesta/es pròrroga/es, amb dotació econòmica, cadascuna d’elles, equivalent a l’import
d’adjudicació corresponent a 12 mesos, serà/an obligatòria/es per a l’Adjudicatari d’acord amb
el previst a l’art. 29.2 LCSP, sempre que el seu preavís s’hagi efectuat amb un termini mínim de
2 mesos. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.

Un cop finalitzat el termini màxim de durada del contracte, no serà possible la pròrroga, llevat de
l’excepció prevista en l’article 29.4, paràgraf cinquè LCSP, i fins un termini màxim de 9 mesos.
7. Admissió de variants: NO s’accepten
8. Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels licitadors:
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació
i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que
s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són els
següents:
Solvència econòmica i financera:
- La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a
la finalització del termini de presentació d’ofertes per un import no inferior a 150.000
euros.
− L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat emès per l’assegurador,
en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança.
L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat emès per l’assegurador, en
el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança.
Solvència tècnica o professional
- Haver executat, durant els darrers 3 anys, un mínim de 2 contractes de gestió de nòmines
i Seguretat Social, que acumulativament siguin d’un import igual o superior a 20.000,00
€, IVA no inclòs. En el supòsit que els contractes incloguessin també altres matèries, els
licitadors hauran d’acreditar quin import dels contractes correspon a la gestió de nòmines
i Seguretat Social de personal (aquesta acreditació correspon estrictament al licitador,
sense incloure l’experiència dels membres de l’equip designats, quina experiència
concreta es desglossa en l’apartat següent).
L’acreditació dels treballs realitzats en el curs dels últims 3 anys d’igual naturalesa als
que constitueixen l’objecte del contracte es durà a terme mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat,
certificats expedits per aquest o declaració de l’empresari/ària acompanyada dels
documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació del servei
professional.
-

Disposició d’un Equip per a l’execució del contracte constituït per dues (2) persones com
a mínim, d’acord amb el perfil professional i experiència que s’indica a continuació:
RECURSOS
1 Supervisor/a

1 Tècnic/a

PERFIL
Titulació: Dret, Ciències del Treball o qualsevol altre que permeti l’execució
dels serveis objecte del contracte (Llicenciatura, grau, diplomatura, o
equivalent homologat conforme a la normativa d’aplicació).
Experiència mínima com a titulats de 10 anys, dels quals 5 en
assessorament laboral i gestió de nòmines i Seguretat Social
Formació acadèmica: Qualsevol que permeti l’execució dels serveis
objecte del contracte
Experiència mínima de 4 en assessorament laboral i gestió de nòmines i
Seguretat Social

El Supervisor/a designat per l’Adjudicatari actuarà com a persona responsable del contracte que
actuarà com a interlocutora amb Infraestructures.cat per al correcte desenvolupament de
l’objecte del contracte, amb la capacitat necessària per a la resolució de les incidències que
puguin sorgir durant l’execució del mateix. Alhora, serà l’encarregat de coordinar, fer el
seguiment, revisar i donar les instruccions oportunes al seu Equip
Els possibles canvis o modificacions en la composició d’aquest equip mínim, hauran de ser
comunicats per escrit a Infraestructures.cat i Ifercat amb la deguda antelació i acceptats per
aqeustes. En aquest supòsit, l’adjudicatari haurà de proposar una/es persona/es amb formació i
experiències mínimes requerides.
9. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a
cada criteri respecte del total de criteris a considerar
Atès l'objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en
relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica:
1. Proposta quantificable amb criteris objectius
1. Oferta econòmica
2. Contractes de gestió de nòmines i Seguretat Social de caràcter global a
Administracions Públiques i/o Entitats del Sector Públic en que hagi intervingut el/la
Supervisor/a designat/da
2. Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor
1. Proposta de desenvolupament dels serveis
PUNTUACIÓ TOTAL

70 punts
60 punts
10 punts
30 punts
30 punts
100 punts

La puntuació de les proposicions s’efectuarà d’acord amb les directrius que s’indiquen a
continuació:
1.-

Criteris objectius de valoració ........................................................................[0 a 70]

1.1.- Oferta econòmica.................................................................................................(0 a 60)
Oferta econòmica pel servei de gestió de nòmines i Seguretat Social ........... (0 a 60)
Pi = 60 – [ (bmàx – bi) / 1,5 ]
On,
bi = baixa ofertada pel licitador
bmàx = baixa màxima ofertada
1.2.- Contractes de gestió de nòmines i Seguretat Social de caràcter global a
Administracions Públiques i/o Entitats del Sector Públic en que hagi intervingut el/la
Supervisor/a designat/da ......................................................................................... (0 a 10)
Es valorarà amb un màxim de 10 punts per al/la Supervisor/a (1 punt per cada contracte de
gestió de nòmines i Seguretat Social de caràcter global a Administracions Públiques i/o
Entitats del Sector Públic).
2.- Oferta tècnica amb valoració subjecte a judici de valor................................ [0 a 30]
2.1.- Proposta de desenvolupament del servei ......................................................(0 a 30)

(a)

Es puntuarà el grau de definició descriptiva i la sistemàtica de desenvolupament de les tasques
a realitzar diferenciades en relació als serveis de gestió de nòmines i Seguretat Social descrites
en el Plec de Prescripcions Tècniques:
- Descripció de la metodologia proposada pel desenvolupament dels treballs de gestió de
nòmines i Seguretat Social, en base a l’avaluació de la metodologia proposada indicant la
sistemàtica que utilitzarà per a dur a terme la prestació amb les especificitats particulars que
garanteixin la seva correcta execució i interrelació amb Infraestructures.cat i Ifercat.(fins a 10
punts)
- Descripció de l’organització funcional i de les tasques a desenvolupar per cadascú dels
membres de l’equip indicant també les funcions i responsabilitats que desenvoluparà cadascun
d’ells, la seva dedicació i la seva relació de treball amb la resta de l’equip de treball (fins a 10
punts)
- Descripció de la metodologia pel desenvolupament dels treballs d’assessorament, elaboració
d’informes, planificació de reunions, etc. en base a l’avaluació de la metodologia proposada
inidcant la sistemàtica que utilitzarà per a dur a terme la prestació amb les especificitats
particulars que garanteixin la seva correcta execució i interrelació amb Infraestructures.cat i
Ifercat (fins a 10 punts).
Total puntuació.....................................................0 a 100

(a) Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran excloses de
la licitació, les que obtinguin una puntuació inferior a 15 punts.
En relació a la Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor s’estableixen els
següents barems: 30 punts
2.1.- Proposta de desenvolupament del servei.................................…...........………......[0-30]
2.1.1. Descripció del desenvolupament del servei de gestió de nòmines i Seguretat Social,
en base a la metodologia proposada.............................................................................[0 a 10]
a) Si la descripció de la sistemàtica de desenvolupament del servei està ben definida i detallada
i està adaptada a les necessitats d’Infraestructures.cat i Ifercat, el que denota una garantia
de bona execució i interrelació amb Infraestructures.cat i Ifercat .................................(6-10)
b) Si la descripció de la sistemàtica de desenvolupament del servei és simplement adequada
i denota una garantia de bona execució i interrelació amb Infraestructures.cat i
Ifercat...............................................................................................................................(2-6)
c) Si la descripció de la sistemàtica de desenvolupament del servei és poc adequada per
atendre les necessitats d’Infraestructures.cat i Ifercat ...................................................(0-2)
2.1.2. Descripció de l’organització funcional per al desenvolupament dels treballs,
incloent la descripció de les tasques a realitzar per cadascun dels membres de
l’equip................................................................................................................................[0 a 10]
a) Si la descripció de l’assignació de tasques a realitzar per cadascun dels membres de l’equip
és molt adequada i detallada atenent als serveis a realitzar i les característiques pròpies
d’Infraestructures i d’Ifercat...................................... ....................................................(6-10)

b) Si la descripció de l’assignació de tasques a realitzar per cadascun dels membres de l’equip
és simplement adequada, atenent als serveis a realitzar i les característiques pròpies
d’Infraestructures i d’Ifercat. ...................................... .....................................................(2-6)
c) Si la descripció de l’assignació de tasques a realitzar per cadascun dels membres de l’equip
és poc adequada, atenent als serveis a realitzar i les característiques pròpies
d’Infraestructures i d’Ifercat .............................................................................................(0-2)
2.1.3. Descripció del desenvolupament dels treballs d’assessorament, elaboració
d’informes, planificació de reunions (...) en base a l’avaluació de la metodologia
proposada....................................................................................................................... [0 a 10]
a) Si la sistemàtica prevista pel desenvolupament dels treballs és molt adequada i detallada
atenent als serveis a realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i
d’Ifercat................. (6-10)
b) Si la sistemàtica prevista pel desenvolupament dels treballs és simplement adequada, atenent
als serveis a realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i d’Ifercat................(2-6)
c) Si la sistemàtica prevista pel desenvolupament dels treballs és poc adequada, atenent als
serveis a realitzar i les característiques pròpies d’Infraestructures i d’Ifercat.....................(0-2)
En cas que la proposta de desenvolupament dels serveis superi el límit de 15 pàgines establert,
la valoració final obtinguda es veurà minorada de la manera següent:
Nombre de pàgines entre 16 i 20 ................................................................
Nombre de pàgines entre 21 i 25 ................................................................
Nombre de pàgines superior a 25 ...............................................................

-1 punt
-2 punts
-3 punts

Aquests criteris amb valoració subjecta a judici de valor són els que es consideren adients per
determinar la qualitat de la proposta tècnica en relació amb el compliment dels requisits exigits
al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
10. Modificacions del contracte:
El contracte podrà modificar-se, durant la seva vigència i les eventuals pròrrogues, fins a un
import màxim del 15% del preu del contracte, amb motiu de noves necessitats de la prestació del
servei contractat que requereixin un increment del preu del contracte per previsió d’exhauriment
del mateix amb les prestacions encarregades. En concret, les noves necessitats poden sorgir a
raó de l’augment potencial en els propers anys del nombre total de persones treballadores
d’Infraestructures.cat i d’Ifercat que obliguin a gestionar per part de l’adjudicatari un major nombre
de nòmines i Seguretat Social. La modificació contractual es durà a terme amb caràcter previ a
l’exhauriment de la dotació econòmica.
11. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials:
-

Són condicions especials d’execució del contracte:
➢ El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del
Plec.
➢ L’obligació de l’Adjudicatari de sotmetre’s a la normativa vigent estatal i de la Unió
Europea, en matèria de protecció de dades.

-

Tenen caràcter d’obligació essencial del contracte:

➢ El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del
Plec.
➢ L’adscripció al contracte de l’Equip mínim previst en la clàusula corresponent del Plec.
➢ En relació al tractament de dades personals, per compte d’Infraestructures.cat en
condició de responsable del tractament, que l’execució del contracte podrà requerir,
les obligacions següents:
a) L’obligació de l’Adjudicatari de formalitzar un contracte d’encàrrec de tractament.
b) L’obligació de l’Adjudicatari de sotmetre’s a la normativa vigent estatal i de la
Unió Europea, en matèria de protecció de dades.
c) La finalitat per la qual es cediran les dades personals serà exclusivament a
efectes de l’adequada prestació dels serveis encarregats a l’Adjudicatari en el
marc del contracte adjudicat.
d) L’obligació de l’Adjudicatari de presentar abans de la formalització del contracte
una declaració on es faci constar on s’ubicaran els servidors utilitzats als efectes
del tractament de dades i on es prestaran els serveis asocials als mateixos.
e) L’obligació de l’Adjudicatari de comunicar qualsevol canvi que es produeixi
durant la vigència del contracte respecte d’allò declarat en l’apartat c) anterior.
f) L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta, (i) si es té previst
subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, (ii) el nom
d’aquest/s subcontractista/es o (iii) cas que encara no es disposi del nom, el perfil
empresarial que es requerirà respecte de les condicions de solvència
professional o tècnica als subcontractistes als qui es vagi a encomanar dita/es
prestació/ns.
12. Limitació de la Subcontractació:
Atenent la naturalesa de l’objecte del contracte, les qualitats tècniques i professionals requerides
per a la seva execució, i els drets i obligacions derivats del mateix, no es podrà concertar amb
tercers la seva realització parcial.
L’anterior limitació no aplica a la possible subcontractació de possibles servidors o serveis
associats als mateixos per part de l’Adjudicatari, que contindran les dades personals cedides per
Infraestructures.cat que requereixin el seu tractament per part de l’Adjudicatari per a l’execució
del contracte.
13.- Penalitats:
Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que correspon a
Infraestructures.cat, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents
causes:
- Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip
- Incompliment de terminis acordats o establerts al PPTP, de confecció de nòmines,
retards en el pagament de quotes d’IRPF, Seguretat Social, de transferència de nòmines
als servidors propis d’Infraestructures i Ifercat o altres de resposta a consultes i petició
d’informes o dictàmens.
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del
contracte
- Incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les
obligacions dimanants del contracte.

David Berruezo Varela
Cap de la Gerència de
Recursos Humans i Organització

