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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA LICITACIÓ PER 
A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL, 
COMPTABLE I JURÍDIC DE LA SOCIETAT CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVEIS, S.A., MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 
El present plec té per objecte la contractació dels serveis comptables i 
d'assessorament fiscal, servei de gestoria i d'assessorament laboral i servei 
d'assessorament jurídic de la societat CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVEIS, SA. 
 
Els treballs es realitzaran conforme als plecs aprovats així com a les possibles millores 
realitzades als mateixos per l’adjudicatari i que siguin acceptades per CEMSSA. 
 
En matèria de nòmines i seguretat social, el personal, segons la plantilla actual de la 
societat CEMSSA és de 50 treballadors, sense perjudici que aquest nombre pugui 
veure’s afectat per futures ampliacions de plantilla o de contractació temporal; per tant, 
el present contracte engloba a tot el conjunt dels treballadors amb independència de la 
modalitat contractual laboral o d’alta direcció que pugui establir-se en cada moment. 
 
CLÀUSULA 2.- DETALL DELS SERVEIS A REALITZAR. 
 
2.1.- SERVEIS COMPTABLES I D'ASSESSORAMENT FISCAL 
 

1. Assessorament en matèria fiscal, comptable i general de gestoria de conformitat 
amb el Pla General de Comptabilitat. 

 
2. Suport als auditors, si així ho requereixen, en l’elaboració dels Comptes Anuals 

de l'entitat CEMSSA, que inclouran: Memòria, Balanç, Comptes de Pèrdues i 
Guanys, Estat de Canvi de Patrimoni Net i, si escau, Estat de Fluxos d'Efectiu i 
inscripció dels mateixos en el Registre Mercantil. 
 

3. Coordinació amb el servei d'auditoria de CEMSSA, si s'escau. 
 

4. Elaboració i presentació d'impostos de la societat CEMSSA: IVA, societats, 
IRPF, declaracions informatives i les d'obligat compliment, com ara els models 
347, 111, 190 o equivalents; models 303 i 390 o equivalents. 
 

5. Assessorament i suport en la comptabilització de determinades operacions 
comptables de la societat CEMSSA. 
 

6. Elaboració de tancaments trimestrals i coordinació amb el responsable de la 
gestió i Intervenció municipal de l'Ajuntament de Calafell a qui reportarà els 
informes d'obligat compliment i remissió al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques en tant que societat classificada com a sector públic a efectes de 
comptabilitat nacional. 
 

7. Realització de gestions i tràmits necessaris davant Oficines Liquidadores que 
procedeixin, com les liquidació de taxes, impostos, Actes Jurídics Documentats, 
Imposats de Transmissions Patrimonials, Imposats d'Operacions Societàries, 
etc.  
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8. Realització de gestions necessàries en l'àmbit fiscal-comptable i de gestoria 
davant Notaries, que procedeixin, com les revisió d'aspectes fiscals de 
documents notarials, retirada de documents, etc.  
 

9. Realització de gestions necessàries en l'àmbit fiscal-comptable i de gestoria 
davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària, l'Agència Tributària de 
Catalunya i davant de l'Ajuntament de Calafell (presentació de sol·licituds i 
documentació; elaboració i tramitació de recursos; assistència en Inspeccions; 
requeriments; etc.)  
 

10. Emissió d'informes en matèria fiscal-tributària i laboral per exigència o 
requeriment d'organismes tercers o de la pròpia la societat CEMSSA. 
 

11. Assistir i coordinar quantes reunions se celebrin en relació amb les actuacions 
objecte d'aquest contracte si així fos necessari i requerit per CEMSSA. 

 
2.2.- SERVEI DE GESTORIA I D'ASSESSORAMENT LABORAL 
 

1. Gestió de nòmines. 
 

a) Càlcul i entrega de les nòmines mensuals, en format PDF, amb inclusió si 
procedeix del càlcul de la part proporcional de les gratificacions 
extraordinàries contemplades en cada moment bé en el Conveni laboral o bé 
en el seu cas en el que pugui resultar d'aplicació. Les nòmines inclouran els 
conceptes fixes i variables d'acord amb la documentació que a tal efecte 
entregui mensualment la societat. 
 

b) Càlcul d'endarreriments i liquidacions complementàries. 
 

c) Càlcul d'hores extraordinàries. 
 

d) Càlcul i documentació en la baixa de treballadors (quitança, certificats i resum 
de pagaments). 
 

e) Resum mensual de nòmines detallat per conceptes i si així ho interessa la 
societat, per categories laborals. 
 

f) Resum d'imputació de costos per centre de treballs o activitats. 
 

g) Control dels contractes amb dedicació parcial: registre de jornades parcials i 
resum d’hores. 
 

h) Confecció dels certificats anuals per a la declaració de la renta i inclusió en 
aquest apartat dels professionals que han realitzat treballs per CEMSSA. 
 

i) Càlcul dels percentatges d'IRPF que siguin d’aplicació a cada nòmina, i, de 
les regularitzacions mensuals i trimestrals. 
 

j) Confecció del fitxer amb el format que es determini en cada moment pel 
pagament de nòmines mitjançant transferència bancària. 

 
2. Gestió per i amb la Seguretat Social i Mutualitat. 

 
a) Confecció, presentació i tramesa dels butlletins de cotització a la Seguretat 

Social i a la Mutualitat. 
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b) Comunicació dels informes d’accidents de treball i documentació 

complementària que correspongui. 
 

c) Gestió i tramitació de les baixes laborals per incapacitat temporal. 
 

d) Confecció, presentació i posterior tramitació davant la Seguretat Social o 
Mutualitat d'expedients en matèria de maternitat, paternitat, jubilació, etc. 
 

e) Sol·licitud i tramesa dels certificats d’estar al corrent de les obligacions amb la 
Seguretat Social, a petició expressa de la societat. 

 
3. Gestió de contractes. 

 
a) Assessorament sobre modalitats de contractació de personal. 

 
b) Confecció i presentació de contractes laborals i les seves clàusules. 

 
c) Altes, baixes i variacions en la Seguretat Social. 

 
d) Seguiment dels contractes temporals, informant dels terminis, i, assessorant 

en la possibilitat i forma de renovar-los, prorrogar-los o finalitzar-los. 
 
2.3.- ALTRES SERVEIS D'ASSESSORIA FISCAL, LABORAL I D'ASSESSORAMENT 
JURÍDIC MERCANTIL I ADMINISTRATIU. 
 

a) Consultes verbals i/o telefòniques i/o telemàtiques sobre els serveis objecte del 
present contracte referides a les activitats ordinàries actualment desenvolupades 
per la societat.   
 

b) Assessorament amb caràcter permanent verbal i/o escrit, en matèria fiscal, 
comptable, laboral, i de seguretat social, inclosos la redacció i presentació 
d’escrits i documents que pertoquin. 
 

c) Realització d’informes i dictàmens relacionats amb matèries fiscal, comptable, 
laborals i de seguretat social que afectin o puguin afectar a la corporació. 
 

d) Preparació de la documentació necessària en les inspeccions de l'Agència 
Estatal d'Administració Tributària, de l'Agència Tributària de Catalunya i de 
l'Ajuntament de Calafell, de la Seguretat Social, de Treball, i assistència si així se 
sol·licita en les mateixes. 
 

e) Control de venciments de triennis, retencions judicials i de qualsevol altre tipus, 
així com de les possibles reduccions de jornada. 
 

f) Representació, compareixença i gestió en qualsevol procediment laboral de 
conciliació. 
 

g) La prestació d'assessorament jurídic mercantil i administratiu, consistirà en la 
realització de consultes sol·licitades per part de CEMSSA i revisió d'aquelles 
actuacions concretes que se sol·licitin, relacionades directament amb les 
activitats ordinàries actualment desenvolupades per la societat. 
 

h) La prestació d'assessorament jurídic també comprendrà la revisió, des d'un punt 
de vista jurídic, dels diferents instruments de col·laboració o convenis de 
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col·laboració celebrats per CEMSSA amb tercers i relacionats directament amb 
les activitats ordinàries actualment desenvolupades per la societat. 
 

i) L'assessorament jurídic-administratiu a realitzar per part de l'Adjudicatari inclourà 
l'orientació i assistència preprocessal de situacions litigioses en les quals 
CEMSSA pogués incórrer. 
 

j) L'assessorament jurídic comprendrà expressament l'assessorament i assistència 
en les obligacions en l'àmbit del Dret Societari i mercantil de la societat 
CEMSSA, amb especial assistència en el funcionament del seu Consell 
d'Administració.  

 
k) La redacció de propostes d’acord i/o plecs de clàusules en matèria contractual; 

contractes programes, encomanes de gestió, convenis en general i altres 
documents similars. 

 
CLÀUSULA 3.- PRESTACIÓ DEL SERVEI. 
 
Per a dur a terme l'execució del contracte el contractista disposarà d'una estructura 
tècnica i administrativa suficient per atendre les necessitats dels servei. El contractista 
haurà de disposar del nombre de professionals competents exigits en el present plec 
de prescripcions tècniques del contracte i en el corresponent plec de clàusules 
administratives del mateix contracte.  
 
En quant a l’estructura administrativa, l'adjudicatari haurà de disposar d'un programa 
informàtic de comptabilitat, presentació d'impostos, de nòmines i del Sistema RED per 
les gestions amb la Seguretat Social. 
 
CLÀUSULA 4.- RESPONSABILITAT DEL ADJUDICATARI. 
 
L'adjudicatari respondrà de l'adequació a dret, exactitud i bona execució dels 
documents i informes que hagi de preparar i/o presentar. 
 
L'incompliment de les obligacions de la present contractació podrà comportar per el/els 
contractista/s l'assumpció de responsabilitats derivades de les infraccions d'aquests 
deures, podent les entitats contractants exigir-li/s el rescabalament dels danys i 
perjudicis que el citat incompliment els hagi causat. 
 
L'adjudicatari restarà obligat a tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil 
amb un import mínim no inferior al valor estimat del contracte als efectes de cobrir 
les possibles responsabilitats derivades de l'execució del contracte, amb el compromís 
de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tot el 
període d'execució del contracte. 
 
CLÀUSULA 5.- DURACIÓ. 
 
El contracte tindrà una duració de DOS ANYS, i per mutu acord de les parts, podrà 
prorrogar-se el termini d’execució per DOS ANYS més, fins arribar al termini màxim 
legalment establert de QUATRE ANYS. 
 
CLÀUSULA 6.- MITJANS HUMANS I MATERIALS. 
 
6.1.- L'adjudicatari es compromet a realitzar l'activitat objecte del contracte, amb els 
mitjans humans adequats en qualitat i quantitat a tal fi, i en tot cas, mitjançant experts 
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en matèria fiscal, laboral i jurídic-administrativa, amb experiència suficient en les 
matèries objecte de l'assessorament. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de comptar amb un equip propi que adscriurà a la 
prestació del servei objecte del contracte, format com a mínim per: 
 

a) Un responsable del servei per part del contractista, amb titulació universitària 
de Llicenciat en Ciències del Treball, Graduat Social, Diplomat en Relacions 
Laborals o amb Grau en Relacions Laborals o Llicència en Dret i advocat 
col·legiat. 

 
b) Dos col·laboradors que puguin acreditar experiència en l'àmbit de la gestoria 

laboral i fiscal. Aquests dues persones seran denominades “Coordinador en 
matèria fiscal” i “Coordinador en matèria laboral”. 

 
c) Un llicenciat en Dret, que puguin acreditar experiència en les matèries objecte 

del present contracte. 
 

Habilitació professional: Els licitadors hauran d'aportar document fefaent de la titulació 
exigida a la persona assignada com a responsable del servei i de la resta de 
personal o mitjans humans, tot adjuntant els seus currículums. 
 
La relació del personal ha de ser una relació nominal de les persones dels quals 
disposa i ofereix el licitador per adscriure a la prestació material i directa del contracte.  
 
Tanmateix, caldrà adjuntar un compromís escrit del licitador conforme tots els 
integrants de l'equip de professionals oferts seran adscrits a la prestació directa i 
material del contracte. 
 
6.2.- El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum 
anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de 
negoci dels tres últims finalitzats haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor 
anual mitjà del contracte. 
 
El criteri per l'acreditació de la solvència tècnica o professional s'efectuarà 
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres últims anys, 
d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, l'import 
anual del qual acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent de 
l'anualitat mitjana del contracte. 
 
6.3.- La persona designada pel licitador adjudicatari com a responsable del servei, 
haurà de ser la que finalment presti el servei durant tota la vigència del contracte, tret 
que per a la seva substitució compti amb autorització expressa i per escrit del 
contractant. 
 
Totes aquestes circumstàncies hauran de ser acreditades per el/els contractista/s amb 
caràcter previ a la formalització del corresponent contracte, i podran ser comprovades 
per les entitats contractants a qualsevol moment durant l'execució del mateix.  
 
Qualsevol incompliment sobre aquest tema podrà ser causa de resolució del contracte. 
 
6.4.- El personal adscrit al servei no tindrà cap vinculació amb l'entitat contractant, i 
dependrà, única i exclusivament, de l'adjudicatari, que assumirà/n la condició 
d'empresari/s amb tots els drets i deures respecte de l'esmentat personal, 
conformement a la legislació vigent i a la que en un futur es promulgués, o la que li 
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correspongui, sense que, en cap cas, resulti responsable l'entitat contractant de les 
obligacions i/o mesures que l'adjudicatari adopti respecte dels seus treballadors, tot i 
que les mateixes siguin conseqüència directa o indirecta del compliment, resolució o 
interpretació del contracte.  
 
6.5.- Les consultes es podran realitzar telefònicament o mitjançant correu electrònic, 
havent de disposar el/els contractista/s d'un horari d'atenció al públic d'un mínim de 
vuit (8) hores, de dilluns a dijous en horari de matí i tarda (9.00 a 14.00 hores i 16.00 a 
19.00 hores), i els divendres un mínim de cinc (5) hores, en horari de matí (9.00 a 
14.00 hores).  
 
6.6.- Pel que fa als mitjans materials, l'adjudicatari es compromet a realitzar l'activitat, 
objecte del contracte, amb els mitjans materials adequats a tal fi.  
 
En cas de ser necessari CEMSSA posarà a la disposició de l'adjudicatari a la seu 
social de l'entitat una oficina i el mobiliari corresponent per al seu ús en cas de 
necessitar realitzar-se algun treball in situ per l'adjudicatari. 
 
CLÀUSULA 7.- SEGUIMENT I CONTROL. 
 
El responsable del servei de l'adjudicatari serà l'interlocutor directe amb CEMSSA, 
per a qualsevol aspecte relacionat amb el contracte, podent designar a un persona del 
seu equip per tal de que sigui l’interlocutor en substitució seva. 
 
Per a la supervisió de la marxa d’aquest contracte per part de CEMSSA es podran 
establir les instruccions i orientacions que s'estimin pertinents, i es nomenarà un 
responsable del contracte als efectes de realitzar el seguiment i verificació del 
compliment de la prestació per part de l'adjudicatari. En tot cas, correspondrà al 
responsable del contracte, o persona que es designi a l’efecte, les següents 
funcions: 
 

a) Interpretar el present plec de prescripcions tècniques i demés condicions 
establides en el contracte o en disposicions oficials.  

 
b) Exigir l'existència dels mitjans humans, tècnics, materials i organitzatius 

necessaris per a la prestació del servei. 
 
c) Donar les ordres oportunes per a assolir els objectius del servei. 
 
d) Proposar les modificacions que convinguin introduir amb la finalitat de millorar en 

la consecució de l'objecte del contracte. 
 
e) Ordenar els abonaments d'acord amb els terminis i quanties previstes en el 

contracte. 
 
f) Sol·licitar de l'adjudicatari quants informes siguin necessaris per verificar el 

compliment del contracte en tot el seu abast.  
 
S'estableix l’obligatorietat de mantenir comunicacions periòdiques entre el personal de 
CEMSSA o responsable del contracte i l’interlocutor designat per l'adjudicatari als 
efectes d'estudiar i valorar l'avaluació del contracte i les seves possibles millores de 
coordinació en la prestació dels serveis.  
 
En tot cas i si així ho considera CEMSSA, el responsable del servei designat per 
l'adjudicatari vindrà obligat a mantenir les reunions que es considerin necessàries. Les 
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reunions es celebraran a la seu de CEMSSA, excepte que CEMSSA disposi una altra 
cosa, com ara que es celebrin a la seu de l'adjudicatari. 
 
CLÀUSULA 8.- OBLIGACIONS DE CEMSSA. 
 
CEMSSA s’obliga al següent: 
 

8.1.- Autoritzar a l’adjudicatari per actuar en representació de l’entitat en les matèries 
objecte del contracte. 

 
8.2.- Facilitar, en un termini de 15 dies des de l’adjudicació del present contracte, la 

documentació que precisi l’empresa adjudicatària per l'inici del servei.  
 
8.3.- Comunicar les incidències laborals mensuals que es produeixin i facilitar tota la 

documentació i informació fiscal, comptable i de qualsevol altre tipus que precisi 
l'adjudicatari per poder prestar els serveis objecte del present contracte.  

 
8.4.- Abonar puntualment el preu pactat amb l'adjudicatari. 

 
CLÀUSULA 9.- FORMA DE PAGAMENT. 
 
El preu es farà efectiu contra factura mes vençut, conformada pel responsable del 
contracte per part de CEMSSA, en el termini màxim de 30 dies naturals. 
 
CLÀUSULA 10.- INICI DELS SERVEIS.  
 
El servei s’haurà d’iniciar un cop formalitzat el contracte o signatura del mateix, 
després de finalitzat el procés de licitació, tot fent coincidir l'inici amb el primer dia del 
següent mes natural a la signatura del contracte i si fos possible, al primer dia del 
següent trimestre natural.  
 
CLÀUSULA 11.- METODOLOGIA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. 
 
En relació amb el sistema de treball, l'objecte del contracte s'efectuarà d'acord amb els 
següents criteris: 
 

11.1.-Realització de nòmines mensuals i més documentació aliena: 
 

És obligació de l’adjudicatari la remissió de les nòmines confeccionades a la 
societat abans del dia 25 de cada mes. A aquest efecte, la societat es compromet a 
facilitar tota la documentació necessària per a la confecció de nòmines abans del 
dia 20 de cada mes. 
 
Si algun d'aquests terminis coincideix en dies no laborables per a les parts, es 
traslladaran les dates al primer dia laborable anterior. En el termini no superior a 72 
hores un cop entregats aquestes dades a l'adjudicatari remetrà per la via que el 
responsable del contracte consideri més oportú les possibles errades o esmenes i 
així donar el vistiplau a les nòmines definitives del mes en qüestió o en defecte 
adoptar les modificacions que s'hagin de realitzar per les errades detectades en 
l’elaboració dels projectes en un termini de 24 hores. 
 
Generades las nòmines definitives del mes, igual que tota altra documentació 
annexa que sigui pertinent d'acord amb el que s'ha exposat en la relació de treballs 
a realitzar, hauran d'obrar en poder de la societat en tot cas al menys el dia anterior 
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al penúltim hàbil de cada mes (queden exclosos per tant i als efectes del present 
contracte dissabtes, diumenges i festius). 
 
Els terminis esmentats són indicatius i per tant el responsable del contracte pot 
modificar-los segons convingui en l'interès d'evitar errades o retards que puguin 
significar el retard de l'abonament de les nòmines i altres pagaments derivats. 
 
Queda inclosa en aquest apartat la realització de qualsevol altra documentació que 
d'acord a qualsevol disposició normativa resulti d'obligat compliment. 

 
11.2.-Altres actuacions d'assessoria i assessoria jurídica/laboral: 

 
Se seguiran els procediments habituals i usuals d'aquest mercat, si bé i en atenció 
a la prioritat de l'assumpte a tractar el responsable del contracte podrà establir 
procediments d'urgència al seu criteri. 
 
En aquelles consultes verbals en les que per la matèria a tractar se consideri que 
ha d'existir un estudi de la mateixa, la resposta fonamentada per part de 
l'adjudicatari haurà de ser entregada en un termini màxim de 48 ó 72 hores 
dependent de si se sol·licita verbal o per contra per escrit. En el cas que la consulta 
requereixi l’emissió d’un informe o dictamen, el termini per donar resposta serà de 7 
dies hàbils. 
 
Tots els escrits, informes, i dictàmens hauran de ser signats pel responsable del 
servei de l'adjudicatari. Igualment els recursos, escrits d'al·legacions o altres 
d'anàloga naturalesa hauran de ser revisats prèviament pel responsable del 
contracte abans de la seva presentació. 
 
Pel que fa la prestació de serveis comptables i d'assessorament fiscal, la 
presentació dels impostos es farà dins de la data límit establerta a tal efecte per les 
normatives d'aplicació que en cada moment siguin vigents. 

 
CLÀUSULA 12.- MEMÒRIA TÈCNICA. 
 
El licitador presentarà una memòria justificativa de la qualitat tècnica o memòria 
tècnica, de les prestacions objecte del contracte, de conformitat amb el contingut del 
present plec de prescripcions tècniques. 
 
12.1.- Presentació de l’empresa, amb relació de l’equip professional afecte al 
contracte. 
 
12.2.- Metodologia de treball en la gestió dels serveis comptables i d'assessorament 
fiscal. 
 

1.- Planificació del treball. 
 
2.- Descripció del treball. 
 
3.- Característiques i terminis d’execució. 

 
12.3.- Metodologia de treball en la gestió del servei de gestoria i d'assessorament 
laboral. 
 

1.- Planificació del treball. 
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2.- Descripció del treball. 
 
3.- Característiques i terminis d’execució. 

 
12.4.- Metodologia de treball en la gestió del altres serveis d'assessoria fiscal, laboral i 
d'assessorament jurídic mercantil i administratiu. 
 

1.- Planificació del treball. 
 
2.- Descripció del treball. 
 
3.- Característiques i terminis d’execució. 

 
A l’elaborar la memòria tècnica es desenvoluparan els apartats de la clàusula següent 
relatius als criteris de valoració avaluables mitjançant judicis de valor. La memòria 
tècnica s'inclourà dins del sobre B de l'oferta del licitador i en cap cas s'inclourà dins 
del mateix, l'oferta econòmica ni els criteris avaluables mitjançant fórmules que 
s'inclouran en el sobre C.  
 
CLÀUSULA 13.- CRITERIS DE VALORACIÓ.    Màxim.....100 punts. 
 
13.1.- CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR: 45 punts. 
 
Per valorar la qualitat tècnica de la proposició es valorarà una MEMÒRIA TÈCNICA 
que comprengui els següents apartats: 
 
A) METODOLOGIA DE LA PRESTACIÓ:    Màxim..... 35 punts. 
 
Es valorarà els terminis en què s’ofereix la realització dels treballs de conformitat amb 
una metodologia de treball que inclogui la planificació del treball, la descripció del 
treball i les característiques i terminis d'execució. També es valorarà en relació a la 
documentació que s’ha d’elaborar cada mes (nòmines, assegurances socials, gestions 
d’altes i baixes, etc.) i cada trimestres o termini legalment establer (impostos, etc) i la 
proposta d’elaboració i la transmissió de la documentació a la societat  10 punts. 
 
Es valorarà la forma i terminis en què es prestarà el servei en el cas de què es 
requereixi actuacions d’assessoria jurídica laboral, fiscal, comptable i jurídica en els 
termes del present contracte, tant pel què fa a les consultes verbals, com a aquelles 
què es sol·liciti contestació per escrit     10 punts. 
 
La proposta de comunicacions relatives a l'informe d’entrada en vigor de normes que 
afectin a personal i de millores laborals per l’empresa, així com a la proposta de 
comunicacions relatives a novetats legals en matèria fiscal, comptable o de qualsevol 
àmbit jurídic amb rellevància per l'activitat de l'empresa   10 punts. 
 
També es valorarà el termini en què es lliurarà la documentació, presentació dels 
documents directament a l’ Administració de la Seguretat Social i demés documentació 
que sigui pertinent d’acord amb els treballs a realitzar   5 punts. 
 
B) COORDINACIÓ I CONTROL DE LA PRESTACIÓ  Màxim..... 10 punts. 
 
Es valorarà el sistema proposat de coordinació entre la societat i l'adjudicatari establint 
un responsable del servei per part de l’adjudicatari a qui es dirigirà la societat per les 
qüestions que sorgeixen, reunions periòdiques, circulars informatives, memòries del 
servei, informació de novetats normatives, etc. 
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13.2.- CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES:   55 punts. 
 
A) PREU UNITARI DEL SERVEI INTEGRAL   Màxim..... 40 punts. 
 
Oferta econòmica: fins a 45 punts. La millora econòmica es valorarà segons la fórmula 
següent: 
 
P = M * (PL - Po) / (PL - Pm) 
 
on: 
 
P = Puntuació de l'oferta. 
M = Puntuació màxima. 
PL = Import de licitació. 
Po = Import de l'oferta a valorar. 
Pm = Import de l'oferta més econòmica. 
 
B) TITULACIÓ I EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE  
         Màxim..... 15 punts. 
 
B1.- Es valorarà la titulació del personal especialitzat què es posi a disposició de 
l’execució del contracte i dependent de l'adjudicatari. 
 
En concret es valorarà els títols universitaris oficials  següents: 
 
1.- Servei de gestió del serveis comptables i d'assessorament fiscal: 
 

• Títol oficial universitari de llicenciat en Economia. 
• Títol oficial universitari de llicenciat en ADE. 

  
Un punt per títol fins a un màxim de 2 punts.  
 
2.- Servei de gestoria i d'assessorament laboral: 
 

• Títol oficial universitari de Graduat Social. 
• Títol oficial universitari de Diplomat en Relacions laborals.  

 
Un punts per títol fins a un màxim de 2 punts.  
 
3.- Servei de gestió del altres serveis d'assessoria fiscal, laboral i d'assessorament 
jurídic mercantil i administratiu: 
 

• Títol oficial universitari de llicenciat en dret.  
 
Un punt per títol fins a un màxim de 1 punt.  
 
B2.- En relació a les persones de les que s’adjunta el títol oficial universitari que 
s’adscriuran a l’execució del contracte, es valorarà l’experiència del personal proposat 
en matèria de treballs propis de l’objecte d’aquest contracte prestats a administracions 
públiques, organismes dependents i/o empreses públiques:... 1 punt per any acreditat 
de treball fins un màxim de 10 punts. 
 
L’experiència o anys acreditats de treball, s’han d’avalar mitjançant certificats de 
bona execució expedits o visats per l’òrgan o administració competent. 
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13.3.- MILLORES PEL DESEMPAT. 
 
Resultarà adjudicatari el que, havent empatat a l’oferta més avantatjosa, obtingui una 
major puntuació en la següent millora pel desempat: 
 
Es donarà preferència en l’adjudicació al licitador que disposi i així ho declari,d’un 
nombre de treballadors amb discapacitat amb qualsevol tipus de contracte i/o jornada, 
superior al 2%. Si així i tot es manté l’empat tindrà preferència aquella que en disposi 
d'un major percentatge de treballadors fixos i/o indefinits a jornada completa. En cas 
d'aplicar-se alguna d’aquestes condicions de desempat, aquesta circumstància tindrà 
caràcter d’obligació essencial. 
 
Si així i tot es manté l’empat, es decidirà la proposta d’adjudicació per sorteig. 
 
Es consideraran, en principi, anormals o desproporcionades les ofertes que es trobin 
en els supòsits establerts als articles 85 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les Administracions Públiques.  
 
Es classificaran les proposicions per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda i 
s'elevarà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació, a favor de l’oferta més 
avantatjosa en el seu conjunt. 
 
Dita proposta no atorga cap dret al licitador proposat. 
 
CLÀUSULA 14.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
L'adjudicatari s'obliga a complir amb la totalitat de les prescripcions que es prevegin a 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 28 del Reglament Europeu de Protecció de Dades 
2016/679. En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització 
expressa de la societat CEMSSA, i en tot cas aquestes dades no podran ser utilitzades 
en cap cas per actuacions fora del present marc contractual.  
 
En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el 
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin 
pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.  
 
En tot cas, l’adjudicatari queda expressament obligat a complir amb la normativa vigent 
sobre protecció de dades de caràcter personal, mantenint absoluta confidencialitat i 
reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del compliment del 
contracte, especialment els de caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar amb 
finalitat diferent a la que figura en el present plec, ni tampoc cedir ni tan sols a efectes 
de la seva conservació. 
 
CLÀUSULA 15. PROPIETAT DE LA INFORMACIÓ.  
 
La propietat o titularitat de la informació objecte d’aquest contracte i que forma part de 
l’activitat de la Societat, en qualsevol suport, és exclusiva de CEMSSA, per la qual 
cosa, en conseqüència, l’adjudicatari haurà d’entregar-la a aquell a la finalització del 
contracte. En cap cas es podrà fer ús de la mateixa fora del marc contractual o 
comunicar-les o cedir-les a tercers.  
 


