PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE GESTORIA I ASSESSORIA LABORAL PER AL
CENTRE DE CIENCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA

Clàusula 1.- Objecte del contracte
Constitueix I'objecte de la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, la
realització del servei de gestoria i assessoria laboral per al Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya. La previsió màxima de nombre mig de treballadors per
aquesta licitació s'estima en 100.
Codi CPV: 79631000-6 Serveis de personal i de nomines.

Clàusula 2.- Serveis a prestar
-

Assessorament personal i telefònic Laboral permanent.

-

Complementació i tramitació de Altes, baixes i variacions de dades deis treballadors
a la Seguretat Social.

-

Confecció mensual de les nomines deis treballadors.

-

Confecció i redacció deis contractes de treball; així com els annexes o clàusules
addicionals que s'hi vulguin incloure.

-

Registre i presentació telemàtica davant I'OTG dels contractes de treball, annexes i
clàusules addicional, prorrogues i variacions / modificacions que puguin sobrevenir.

-

Control mensual de totes les finalitzacions contractes amb termini suficient per
poder decidir i comunicar la renovació o finalització de la relació laboral.

-

Elaboració de les comunicacions de finalització de contracte, Iiquidacions, certificat
d'empresa i resta documentació deis treballadors que cessin en I'empresa.

-

Confecció i tramitació telemàtica dels butlletins de cotització a la TGSS (TC1 i TC2).

-

Complementació i tramitació davant I'INSS o de la Mútua corresponent del
comunicats de baixa i alta per malaltia o accident de manera telemàtica. Així com la
confecció i tramitació del partes d'accident de treball, i les comunicacions pertinents
a I'autoritat laboral competent en cas d'accident greu o molt greu.

-

Confecció documentació i, si cal, la tramitació de la sol·licituds de pagament directe
de la IT per al cas de finalització/extinció del contracte.

-

Confecció mensual de llistat/resum de costos - Nomines i Seguretat Social-.

-

Complementació i presentació davant l'Agencia Tributaria del Model 111 de
retencions deis treballadors i professionals i Model 190 de resum anual.

-

Confecció deis certificats de Retribucions del personal i del Model 145 de
Comunicació de dades al pagador. Així com confecció i presentació deis models 216
i 296.

-

Assessorament permanent en matèria de: Prevenció Riscos Laborals i resta
d'obligacions legals en matèria laboral, com per exemple: assegurança Conveni i
Responsabilitat Civil, ... etc.

-

Assessorament en mataria de Salut Laboral.

-

Estudi i redacció de cartes sobre faltes i sancions al personal, inclòs I'acomiadament.

-

Assessorament, informació i redacció de reclamacions o contestació a requeriments
que s'hagin de presentar davant deis diferents organismes oficials (TGSS, INSS i
OTG).

-

Confecció anual del Quadre Calendari Laboral de I'empresa.

-

Complementació i tramitació dels Llibres de Visita a l' Inspecció de Treball.

-

Tramitació de les comunicacions d'obertura de centre de treball, declaracions
prèvies al inici d'activitats, annexes de construcció, represa d'activitats,..., davant el
Departament de Treball de la Generalitat.

-

Tramitació d'expedients de Desplaçament -TGSS i INSS-.

-

Assessorament i informes en mataria sindical i conveni col·lectiu.

-

Assessorament i tramitació de Procediments Administratius: Tramitació de
permisos de treball, expedients Seguretat Social del personal en plantilla d'invalidesa, jubilació, viduïtat,..-, Reclamacions prèvies.

Clàusula 3.- Metodologia
L'empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o responsable
integrat en la seva plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
a) Rebre i transmetre qualsevol comunicació entre el CTFC i el personal adscrit al
servei en relació a I'execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal de I'adjudicatari encarregat de I'execució del
contracte i impartir les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries.
c) Supervisar el correcte acompliment per part del personal integrant de I'equip de
treball de les funcions que tenen encomandes.
d) Garantir la realització i bon funcionament del servei durant tot el període del
contracte, comunicant a I'Ajuntament els possibles períodes de vacances del personal
adscrit al servei i les substitucions necessàries per dur-Io a terme durant aquests
períodes.
e) Informar a I'entitat contractant sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit al servei.

Els serveis es prestaran des del despatx privat de I'adjudicatari, sense perjudici del seu
desplaçament a la seu del CTFC quan sigui requerit per causes justificades.
La comunicació entre les parts es realitzarà preferiblement per correu electrònic i/o trucada
telefònica. La tramesa de documentació es realitzarà a través de correu electrònic, sempre
amb I'antelació mínima necessària per poder dur a terme la tramitació.
Serà necessari disposar d’un software que permeti complementar la gestió de les nòmines
amb un portal de l'empleat a través del qual sigui possible compartir i intercanviar la
documentació laboral amb el centre i els seus empleats, en un entorn en línia i mòbil a través
d'una app, així com oferir als treballadors l’accés a documents com les seves nòmines i
certificats d'ingressos i retencions.

Clàusula 4.- Memòria de prestació del servei
Els licitadors hauran de presentar una memòria descriptiva del pla de treball, la metodologia
de treball i l’organització de l’execució del contracte, els mitjans personals i materials, que
el licitador es compromet a posar a disposició del contracte, etc... . Es valorarà la descripció
i la sistemàtica interna emprada per a la prestació del servei, així com la proposta de les
respostes a les consultes plantejades, pel que fa a la seva forma i contingut. També es
valorarà l’organització interna del personal adscrit per al desenvolupament de les tasques
objecte de la present contractació, la dedicació i implicació dels responsables del servei
objecte de la present contractació, amb la finalitat d’assegurar la qualitat del servei , segons
l'especificat al plec tècnic. Es tindrà en compte la proximitat del domicili o domicilies
professionals del licitador amb la seu dels Organismes oficials competents i amb el CTFC.
Es valorarà la formació i el coneixement del personal adscrit a l’execució del contracte. Per
a puntuar en aquest criteri caldrà aportar els currículums vitae de l’equip assignat.

Solsona, 3 de juliol de 2019
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