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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA FUNDACIÓ PER ALS ESTUDIS 
SUPERIORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE LES ILLES BALEARS 
(FESMAE-IB) PER A LA CONTRACTACIÓ, AMB PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
OBERT SIMPLIFICAT, DELS SERVEIS D’ASSESSORIA LABORAL I JURÍDICA I 
D’ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE 
  
1. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ D’AQUESTS SERVEIS 
 
L’objecte del contracte és establir les bases i condicions que regiran la contractació 
d'una empresa especialitzada i autoritzada pel corresponent col·legi professional, per 
dur a terme les tasques del servei d’Assessoria Laboral i Jurídica i del servei 
d’assessoria fiscal i comptable per a la Fundació per als Estudis Superiors de Música i 
Arts Escèniques de les Illes Balears, des del dia 30 de juny de 2018 (o moment en el 
qual s’adjudiquin aquests serveis), per un període d’un any, prorrogables fins un total de 
cinc anys.  
 
Per això es requereix la contractació d'una empresa que compti amb experiència en la 
prestació de aquests serveis a les administracions públiques, i que pugui desenvolupar 
tot quant treball estigui relacionat amb l'objecte del contracte.  
 
La prestació del servei es realitzarà d’acord amb el requeriment i condicions establerts 
en aquest plec, així com al corresponent plec de clàusules administratives particulars, 
dels que deriven drets i obligacions de les parts contractants, tenint ambdós caràcter 
contractual. 
 
 
2. SERVEIS ESPECÍFICS A REALITZAR 
 
2.1 Serveis d’Assessoria Laboral  
 
S'entendrà per serveis d’assessoria laboral, entre altres i a títol indicatiu i orientatiu, i 
sense caràcter limitatiu: 
 

• Elaboració del rebuts salarials (nòmines) segons les instruccions de la Fundació 
i la normativa sectorial específica aplicable. 
 

• Llistats de tot tipus per a l’avaluació de costs salarials, pressuposts i 
comptabilitat, així com simulacions per canvis a nòmines, increments d’IPC, 
càlcul d’endarreriments o de qualsevol altra magnitud. 
 

• La confecció de contractes de treball i la seva comunicació a la base de dades 
del Servei Públic d’Ocupació.  
 

• Servei d’Assessoria Laboral en el plantejament de la millor opció contractual a 
realitzar, garantint l’aplicació de les bonificacions que legalment corresponguin.  
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• La comunicació de qualsevol variació, alta i/o baixa dels seus treballadors a la 
Seguretat Social  
 

• Càlcul d’embargaments 
 

• Estudi, càlculs i tramitació d’indemnitzacions  
 

• Gestió i tramitació dels comunicats d’alta i baixa mèdica d’AT i EP, així com els 
comunicats de confirmació, a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, tant 
derivats de contingències comuns com professionals. 
 

• Tramitació i preparació dels butlletins de cotització de la Seguretat Social, 
tramitació dels saldos acreïdors, ingrés de les quotes mitjançant domiciliació en 
compte o pagament electrònic, possibles ajornaments de quotes o recursos per 
reclamacions de deutes . 
 

• Les declaracions a l'AEAT de les retencions practicades per aquesta entitat. 
Confecció i presentació de declaracions de retencions d’IRPF i IRNF. Elaboració 
certificats IRPF per la declaració de la renta, i altres derivats de la relació laboral. 
 

• L’enviament de les nomines als treballadors 
 

• Elaboració del fitxer, per el pagament automatitzat de nòmines per transferència 
bancaria. 
 

• La generació dels assentaments comptables individualitzats per cada treballador 
 

• Control de venciment de triennis, retencions judicials i control de reduccions de 
jornada. 
 

• Elaboració de quadres G50 i altres de l’àmbit laboral, sol·licitats per la intervenció 
o qualsevol altre organisme de la CAIB.  

 
 
2.2 Serveis d'assessoria i representació jurídica  
 
S'entendrà per serveis d'assessoria i representació jurídica, entre altres i a títol indicatiu 
i orientatiu, i sense caràcter limitatiu: 
 

• L'assistència jurídica en la negociació i en la confecció de dictàmens respecte a 
la normativa pública i laboral aplicable. 

 
• Realització de consultes a la INSS 

 
• Assessorament, resolució de consultes verbals o per escrit, elaboració de 

dictàmens, informes i instruccions referents a l’àmbit tributari i laboral. 
 

• Assessorament en matèria de pensions de la Seguretat Social, jubilacions, 
prejubilacions, jubilació parcial, incapacitats i prestacions per desocupació que 
puguin afectar a la Fundació. 
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• Assessorament en relació a l’aplicació de les retencions corresponents a l’Import 

de la Renda de les Persones Físiques. 
 

• Representació, compareixença i defensa davant òrgans d’inspecció laboral, 
tributària i auditoria. Preparació de tota la documentació sol·licitada i seguiment 
del procés. 

 
 
2.3 Serveis d'assessoria comptable 
 
S'entendrà per serveis d'assessoria comptable, entre altres i a títol indicatiu i orientatiu, 
i sense caràcter limitatiu: 
 
 

• Supervisió i suport en la gestió financera i de compliment amb les obligacions 
tributaries de la Fundació.  

 
• Assessoria, gestió i tramitació comptable continuada, així com comptabilització 

d’operacions d’acord amb la normativa vigent. 
 

• Comptabilitat pressupostària i assessorament amb la confecció del pressupost 
anual 
 

• Legalització de llibres comptables i dipòsit de les comptes anuals en els 
Registres corresponents. 

 
• Introducció dels assentaments comptables, o d’aquells no introduïts directament 

per la fundació al programa de comptabilitat i facturació compartit 
 

• Elaboració de totes les declaracions fiscals de la Fundació i presentació de 
models corresponents a la AEAT, tant les parcials com els resums anuals. 

 
• Elaboració de informes i  documents de control de caire econòmic, financer, 

comptable i patrimonial de la Fundació, ordinaris i extraordinaris, exigits per els 
serveis d’intervenció, la DG de pressuposts, sindicatura de comptes i qualsevol 
altre organisme amb competències fiscals, econòmiques i comptables de l’àmbit 
estatal i autonòmic, com ara l’informe d’execució pressupostària, CIMCA, DABA, 
TRAIN, Quadres G12 i G13, entre d’altres. 
 

• Elaboració dels comptes anuals de l’empresa en els terminis indicats pels òrgans 
competents (Patronat de la Fundació, Intervenció, Secretaria General de la 
Conselleria d’Educació i Universitats, Consell de Política Fiscal i Financera, 
Oficina de Control Pressupostari, etc.) i la normativa d’aplicació, així con la 
redacció de la memòria del exercici. 
 

• Subministrament de tota la informació requerida per els auditors externs en la 
revisió dels comptes anuals.   
 

• Informació sobre normativa, resolucions i sentències d’interès per la Fundació 
en l’àmbit comptable, fiscal i mercantil. 
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• Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’administració 
tributària estatal i autonòmica. 
 

• Representació i defensa davant òrgans d’inspecció fiscal i comptable i davant les 
empreses i organismes d’auditoria de comptes. 
 

• Formulació de recursos i reclamacions dins l’àmbit de gestió fiscal, econòmic i 
comptable. 
 

• Assessorament, resolució de consultes verbals o per escrit, elaboració de 
dictàmens, informes i instruccions referents a l’àmbit fiscal, comptable i mercantil. 
 

• Totes aquelles qüestions que en el àmbit financer, tributari i comptable afectin 
als interessos de la Fundació. 

 
 
El licitador realitzarà la prestació objecte d'aquest contracte amb autonomia i mitjans 
propis, fora de les dependències de la Fundació, excepte en aquelles tasques que per 
arxiu, consulta de documentació, reunions i altres anàlogues sigui necessària la seva 
presencia. 
 
 
3. HORARI DELS SERVEIS A REALITZAR  
 
Independentment de l’horari intern que pugui establir l’adjudicatària dels serveis, 
l’adjudicatari haurà d’estar disponible per atendre el servei a la Fundació durant l’horari 
habitual d’oficina d’aquesta (actualment de 08.00 a 15.30 hores de dilluns a divendres). 
 
Excepcionalment, si la Fundació precisa algun servei fora de l’horari establert, aquest 
s’haurà de convenir amb el contractista. 
 
 
4. DIRECCIÓ I CONTROL DEL SERVEI 
 
Correspon a la Gerència de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts 
Escèniques de les Illes Balears, i a les persones que aquesta designi, dur a terme el 
control i supervisió del bon funcionament d’aquests serveis. 
 
L’empresa adjudicatària proposarà un responsable únic del serveis objecte de aquest 
contracte, que serà l’interlocutor amb la gerència o la persona que designi la Fundació 
(anex III). 
 
Per engegar el servei i la posterior supervisió del mateix, es convocaran tantes reunions 
com siguin necessàries  per assegurar-ne la correcta execució del servei. 
 
 
5. INTEROPERABILITAT ELECTRÒNICA 
 
La fundació fa servir el programari de gestió A3, per la qual cosa les empreses que 
participin en el procediment han de tenir instal·lat i actualitzats a la darrera versió el 
programari indicat o be disposar d’altres programaris compatibles que permetin 
l’intercanvi de dades amb A3.  L’empresa adjudicatària generarà els fitxers i/o base de 



 

C/ d'Alfons el Magnànim, 64 
07004 Palma  
Conservatorisuperior.com 
Esadib.com 

 

5 
 

dades en un format que permeti l’intercanvi d’informació amb el software de A3CON 
(V7.00.1, i posteriors) de la Fundació.  
 
Si no és possible l’actualització en temps real de la Base de Dades, aquesta s’haurà 
d’actualitzar amb una freqüència mínima d’una vegada a la setmana.  Per l’enviament 
de la Base de dades, s’haurà de xifrar i l’adjudicatari haurà de proporcionar la clau per 
desbloquejar-la.   
 
 
6. PROPIETAT DE LA INFORMACIÓ 
 
La propietat de la informació, en qualsevol suport, és exclusiva de la Fundació per als 
Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, i en conseqüència  
haurà de ser lliurada al seu propietari a la finalització del contracte sense poder mantenir 
cap original o còpia no autoritzada de dita informació. 
 
La base de dades i tota la informació digital que se’n deriva del present contracte també 
és propietat de la fundació. L’adjudicatari haurà de enviar una copia de seguretat xifrada, 
al menys una vegada al més. L’adjudicatari haurà de proporcionar la clau per 
desbloquejar-la. 
 
 
7. CLÀUSULA DE SEGURETAT 
 
Tota la informació a la que tingui accés l'empresa adjudicatari amb motiu de la prestació 
del servei objecte d'aquest contracte només podrà ser utilitzada amb aquesta finalitat. 
 
L’adjudicatari ha de prendre totes les mesures necessàries per preservar la informació, 
tant en format físic com digital. En aquest últim cas es compromet explícitament a 
mantenir un sistema de còpies de seguretat diària que permeti la recuperació de dades 
en qualsevol moment o circumstància i a prendre totes les mesures de seguretat 
informàtica per preservar-ne la privacitat i la integritat de les dades, com ara eines 
antivirus, firewalls, xifrat de dades, redundància de discs durs i/o servidors, etc. 
 
 
8. LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
L’adjudicatari està obligat a complir amb el que es disposa en el Reglament General de 
Protecció de Dades, i està obligat a la implementació i aplicació de les mesures de 
seguretat previstes en el nou marc regulador «Reglament General de Protecció de 
Dades (UE) 2016/679» i, especialment, ha de aplicar les mesures de seguretat  
aplicables a les dades de caràcter personal a les quals te accés amb motiu dels serveis 
encomanats. 
 
L’adjudicatari ha d’acreditar garanties de seguretat adequades per evitar un tractament 
no autoritzat o il·lícit de dades de caràcter personal, evitar la pèrdua de dades de 
caràcter personal i evitar la destrucció o el dany accidental de conformitat amb l’article 
5.1.f. del Reglament General de Protecció de Dades. 
 
Ha de designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i dades 
de contacte al responsable. 
 
Ha de portar per escrit un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable. 
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Ha de disposar d’una Avaluació de Riscos i/o Avaluació d’Impacte de conformitat amb 
el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679. 
 
La implementació d’un canal de comunicació i registre per reportar a l’entitat possibles 
fets o incidències que puguin ser constitutius d’una violació de seguretat i en general 
qualsevol altre incompliment o vulneració del marc regulador. 
 
Ha de retornar al responsable del tractament,  les dades de caràcter personal i, si escau, 
els suports on constin, una vegada completada la prestació. La devolució ha de 
comportar l’esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per 
l’encarregat No obstant això, l’encarregat pot conservar una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la  
prestació. 
 
 
9. PERÍODE DE CONTRACTACIÓ 
 
La prestació dels serveis serà del dia 01 d’octubre de 2018 (o moment en el qual 
s’adjudiquin aquests serveis) fins a l’30 de setembre de 2019 (o un any posterior a la 
data d’adjudicació). 
 
9.1 Pròrroga del període de la contractació dels serveis (Art. 29 LCSP) 
 
El contracte es prorrogable anualment, amb les mateixes condicions d’adjudicació,  per 
un màxim de 3  anys, incloses les pròrrogues, a comptar des de la data d’adjudicació. 
 
La pròrroga és obligatòria per part de l’adjudicatari, a excepció dels supòsits assenyalats 
a l’article 29 de la LCSP. 
 
La pròrroga s’ha de comunicar al menys 2 mesos d’antelació a la data de finalització del 
contracte.  
 
9.2 Actualització de preus 
 
No es permet 
 
10. PRESSUPOST  
 
El preu màxim anual es de 32.000 euros IVA exclòs,  
 
El pressupost màxim del contracte es de 96.000 euros IVA exclòs i s'entén com el límit 
al qual pot arribar el volum de facturació. En cap cas, s'entén com l'import a retribuir a 
l'adjudicatari per la contractació dels serveis.  
 
 
11. PRESENTACIÓ D'OFERTES 
 
Amb la presentació d’ofertes i pressuposts l’interessat accepta i es dóna per assabentat 
de les clàusules d’aquest Plec de prescripcions tècniques, i del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
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Les ofertes i els pressuposts s’hauran de presentar físicament a les instal·lacions de la 
Fundació FESMAE-IB, Carrer Alfons el Magnànim, 64 – 07003 Palma, de 09.00 a 14.00 
hores.  
 
12. FACTURACIÓ I ABONAMENT 
 
L'empresa adjudicatària presentarà una factura mensual que serà abonada mitjançant 
transferència bancària per part de la Fundació, al compte corrent de l’empresa expressat 
a la factura. 
 
 
13. NOTIFICACIÓ 
  
Un cop l’òrgan de contractació hagi seleccionat el concursant, se procedirà de la següent 
manera:  
 
Notificar a l’empresa seleccionada el fet de la seva elecció (només en el cas de 
l'empresa adjudicatària). A partir de la data de notificació començarà el termini per 
presentar la documentació relativa a la confecció del contracte. 
 
 
14. REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS  
 
Els requisits mínims per poder optar al concurs son els següents: 
 
14.1 Instal·lacions 
 

a) Oficina establerta permanentment a la ciutat de Palma, amb espai disponible per 
reunions. No s’accepten oficines de coworking, sales de hotel, ni cap altre 
instal·lació de caràcter esporàdic. 
  
La Fundació podrà exigir a l’adjudicatari una copia del contracte d’arrendament 
o títol de propietat, així com fotografies de les oficines i, especialment, de al 
menys una sala o despatx per reunions.  

 
El servei es prestarà en el despatx professional de l’adjudicatari i els treballadors 
vinculats a l’execució del contracte dependran funcional i orgànicament de l’adjudicatari. 
 
14.2 Recursos Humans i tècnics adscrits al contracte 
 

b) Declaració en la que s’indiqui que, com a mínim, s’adscriuran  dues persones a 
l’execució del contracte: una especialitzada en serveis Laborals i l’altre en 
Serveis Fiscals i comptables. Cada una d’elles ha de tenir una experiència 
professional mínima de cinc anys en la seva àrea de coneixement, i al menys 
una ha de ser Llicenciat o equivalent en Dret laboral, Econòmiques o 
empresarials o altre titulació relacionada amb l’objecte del contracte . S’haurà de 
presentar el CV d’aquestes persones on s’indiqui clarament l’experiència i la 
formació. La fundació es reserva el dret de fer-ne les oportunes comprovacions 
o demanar documentació que certifiqui la formació d’aquestes persones. 

 
c) Declaració detallada del mitjans tècnics que s’adscriuran a la prestació del 

contracte (exclos els sistemes informàtics, el sistema de còpies de seguretat i  
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serveis de manteniment TI) i del software utilitzat.  Aquests mitjans es 
comprovaran per la Fundació abans de signar el contracte amb l’adjudicatari 
 

 
d) Declaració de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 

professionals. L’adjudicatari haurà de presentat una a copia de la Pòlissa i del 
darrer rebut abans del termini màxim per signar el contracte. 
 

e) Experiència mínima de tres anys en l’objecte del contracte.  
 
 
Palma, 31 de juliol de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toni Triay Cardell 
Gerent de la Fundació FESMAE-IB 
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INFORMACIÓ PER AL CONTRACTANT 
 
 
La Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, 
es el resultat de la fusió per absorció de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic de les illes Balears (ESADIB) amb la Fundació per al Conservatori Superior de 
Música i Dansa de les Illes Balears  
 
La fundació disposa de 2 centres d’ensenyament: 
 

- El conservatori Superior de Música, situat al carrer Alfons el Magnànim, 64 de 
Palma, i dona servei a un total de 178 alumnes. En el centre hi treballen: 
 

o Professors Titulars, amb contracte indefinit: 25 
o Professors Interins i Associats: 56 
o Personal d’administració serveis: 11 

  
- L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESADIB), esta situat al carrer Morer, 6 de 

Palma, i dona servei a un màxim de 96 alumnes. En el centre hi treballen: 
 

o Professors d’àrea: 4 
o Professors Associats: 12 
o Personal d’administració i serveis: 5     

 
La fundació gestiona un pressupost total 3.392.685 Euros, desglossats en els capítols 
següents: 
 
Capítol I – Despeses de Personal: 2.880.375 
Capítol II – Despeses en compra de Bens i Serveis: 492.310 
Capítol VI – Inversions Reals: 20.000 
 
 A l’exercici 2017 s’han realitzat, aproximadament, un total de: 
 

- 5.981 Apunts comptables 
-     75  Altes i Contractes 
-     12  Modificacions contractuals 
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