CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE

PLEC DE CONDICIONS PER AL SERVEI DE GESTIÓ LABORAL I
ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS DE LA BATALLA
DE L’EBRE PER A L’EXERCICI 2022

El present plec de condicions descriu els servei de gestió laboral i administrativa del
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, que són l’objecte de la
contractació.
L’objectiu de la contractació és la gestió eficaç d’aquest servei per part d’empreses
especialitzades i amb experiència en el sector.

1. Àmbit del servei
El servei ha d’incloure:













Assessorament laboral permanent a la direcció o al personal administratiu del
Consorci.
Confecció mensual de nòmines i d’assegurances socials.
Confecció de declaracions periòdiques de retencions.
Confecció del resum anual de les retencions de l’IRPF.
Confecció de certificats per a la declaració d’IRPF dels treballadors.
Tramitació d’incidències (certificats, variacions cartilles SS, canvis de categoria,
jornada, etc.)
Altes, baixes i pròrrogues de contractes dels treballadors.
Tramitació d’informes d’alta, confirmació i baixa per malaltia a l’INSS.
Declaracions trimestrals i del resum anual de l’IVA.
Confecció del Impost de Societats i dels seus pagaments a compte.
Declaració anual d’operacions amb terceres persones (Model 347).
Declaracions trimestrals d’operacions intracomunitàries (Model 349).

A banda, també s’hauria d’informar de qualsevol altre honorari suplementari que pogués
aparèixer (cartes de sancions, liquidacions i cartes d’acomiadament...).

Actualment, el nombre de treballadors és el que apareix al quadre de personal adjunt.
Cal tenir present també, la necessitat d’incorporar algun reforç a mitja jornada per a
cobrir ponts i/o períodes de vacances o altres possibles reforços segons les necessitats
del servei, a més de la cobertura de les substitucions causades per malaltia o maternitat.
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2.- Presentació de propostes
Les empreses interessades han de presentar llurs propostes al COMEBE
(convocatories@batallaebre.org) en el termini de 10 dies naturals des de la publicació
d’aquesta oferta en el web del consorci. En cas de dubte es pot enviar un correu
electrònic a la mateixa adreça, abans no acabi el termini de presentació de propostes.
En tractar-se d’un contracte menor, les condicions de prestació dels serveis resten
subjectes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i a altre
normativa vigent.
3.-Proposta econòmica
La proposta econòmica que formulin les empreses interessades s’haurà de desglossar
a mode de facturació mensual fixa, especificant la part corresponent a l’IVA. El total a
tenir en compte serà anual, multiplicant la proposta mensual per dotze.
Es valorarà en funció de la millor proposta econòmica.

4.- Preu màxim de licitació
El preu màxim anual per a la contractació del servei serà de 3.630 € dels quals 630 €
corresponen al 21% d’IVA i 3.000 € als serveis contractats. Aquest preu correspon a una
plantilla de 7 treballadors.

5. Durada del contracte
La durada del contracte serà des de la data de resolució i fins al 31 de desembre de
2022.

6. Finançament
- Partida pressupostària 227.0089: Altres treballs realitzats per persones físiques o
jurídiques o a la seva bossa de vinculació (Capítol 2 – Despeses corrents de béns i
serveis). (Pressupost 2022).
- Contracte subvencionat: No.
7. Tramitació del pagament.
El pagament dels serveis contractats s’ha de tramitar mitjançant abonaments de
periodicitat mensual, davant la presentació -cada mes- de factures emeses pels serveis
prestats.
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ANNEX 1.- QUADRE DEL PERSONAL

PERSONAL

ÀREA LABORAL

1

Director/a

2

Llicenciat/da

3

Guia d’informació de monument o museu

4

Guia d’informació de monument o museu

5

Guia d’informació de monument o museu

6

Guia d’informació de monument o museu

7

Guia d’informació de monument o museu
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