MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
El servei que es pretén licitar correspon als treballs d’assessorament a l’Ajuntament de
Vallromanes en tot el relatiu a l’àrea econòmica.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
El volum que genera l’Ajuntament de Vallromanes supera els quatre milions d’euros, el
que indica una gestió del pressupost molt superior a les necessitats d’un Ajuntament
de menys de cinc mil habitants.
D’altra banda, s’ha de tenir en compte que el servei d’intervenció es composa d’una
sola persona, sense titulació superior, i la persona que ocupa la plaça de secretaria
desenvolupa alhora les funcions d’intervenció, donat que la plaça no està dividida,
malgrat que la normativa actual ho podria permetre.
Per tant, l’objectiu que es pretén amb aquesta contractació és la de millorar el servei
gestionat per l’àrea econòmica municipal.
D’aquesta manera, es donaria compliment no solament a les informacions trimestrals i
anuals que s’han de retre als diferents organismes supramunicipals sinó també a
complir d’una forma més adequada la normativa estatal sobre fiscalització.

a)
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
b)
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(en endavant, LCSP)
c)
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi, ni
estigui derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
d)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i
la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret
56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a
l'Administració de la Generalitat.
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b. Marc normatiu

e)
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquests dades.
f)
Llei 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
g)
Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre per el que s’adopten mesures
urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació
del sector públic i telecomunicacions.
h)
Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de
dades personals.
i)
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
3. Objecte del contracte
.
Assessorament en l’execució del pressupost:

Assessorament continuat en matèria de dret local respecte a la legislació vigent en
cada moment, referent a l’activitat pressupostària i econòmica de l’ajuntament.
Estudi i resolució de consultes relatives a les operacions comptables que afecten al
Patrimoni de l’Ajuntament i al seu inventari de béns.
Donar resposta a consultes que puguin formular-se sobre el tractament pressupostari
i/o extra pressupostari.
Consultes referents al desenvolupament d’expedients de baixes de pressupostos
tancats i modificacions pressupostàries que podran ser realitzades en el pressupost de
despeses de l’Ajuntament: Expedients de modificació: tipologies aplicables (crèdits
extraordinaris, suplements de crèdit, ampliacions de crèdit, generació de crèdit,
incorporacions de crèdit, baixes per anul·lació i transferències de crèdit) i forma de
finançament.
Estudi del superàvit disponible subjecte a L.O. 2/2012, art. 32 , i romanent de
tresoreria a disposar que no està subjecte a la L.O. 2/2012, de l’esmentat article
Anàlisi dels efectes de les operacions de modificació de crèdit en el valor dels
indicadors econòmics.
Tractament comptable de les operacions.
Fiscalitat aplicable a les operacions.
-

Tasques de control i seguiment de l’estat d’execució del pressupost de l’exercici
vigent:

Elaboració d’informes d’execució del pressupost.
Elaboració d’informes de tancament del pressupost.
Elaboració d’informes de seguiment del pressupost que tinguin en compte les
projeccions de tancament pressupostari, tals com:
Estimació resultat pressupostari ajustat,
Previsió desviacions de finançament,
Estimació indicadors de solvència,
Estimació indicadors d’estalvi net,
Estimació romanent de tresoreria afectat i disponible per a despeses generals,
Estimació deute viu,
Estimació indicadors de morositat,
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-

Estimació compliment objectius d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa.
- Suport a la intervenció municipal en la remissió d’informació periòdica al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb els requeriments previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i en l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
Aquesta informació es tramet amb caràcter trimestral i anual i comporta també altres
obligacions derivades dels diferents escenaris pressupostaris com l’elaboració d’un pla
Econòmic Financer, si s’escau.
- Suport a la intervenció municipal en la remissió d’informació al Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes.
- Suport en el tancament comptable i la liquidació del pressupost anual de la
corporació i el Compte General, inclòs l’elaboració de l’informe resum del control
intern.
- Suport en l’elaboració de la memòria del Compte Anual.
- Suport en l’elaboració del pressupost anual.
- Suport en l’elaboració de les ordenances fiscals i dels respectius estudis econòmics.
- Suport en l’elaboració de les declaracions tributaries.
4. Anàlisi Tècnica

La necessitat de licitar aquest servei és, per un costat, la insuficiència dels recursos
humans de l’Ajuntament de Vallromanes, només una persona a Intervenció apart de la
Interventora, amb l’agreujant de no poder incrementar la plantilla del personal degut a
les restriccions imposades per les lleis pressupostaries, i per un altres costat, per
l’increment de les tasques que comporta el desenvolupament de l’àrea econòmica de
qualsevol municipi, sobretot a partir de l’exercici 2012 arran de l’entrada en vigor de la
normativa d’estabilitat pressupostaria, amb obligacions trimestrals i mensuals al
Ministeri d’Hisenda, a banda de les ja ordinaries de remissió a la Generalitat i
Sindicatura de Comptes.
Per tant, una part molt important d’aquesta licitació són les tasques de Suport a la
intervenció municipal en la remissió d’informació periòdica al Ministeri d’Hisenda,
d’acord amb els requeriments previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i en l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, així com l’elaboració dels
diferents informes d’estabilitat i sostenibilitat que han de formar part dels expedients de
tramitació del pressupost municipal i les seves diferents modificacions.
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Consideracions tècniques i requeriments

En aquest sentit, i donades les característiques tan concretes i especials de l’objecte
del contracte, el licitador haurà de complir un alt nivell d’exigència tècnica i experiència
en el desenvolupament dels treballs que se sol·licitaran
Anàlisi Econòmica
a. Valor Estimat
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 LCSP, és de
CENT DISSET MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS (117.588,24 €), IVA exclòs), per a tota la durada del contracte.
El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:
Import del contracte (2 anualitats): 53.449,20 €
Import possibles pròrrogues (1+1 anualitats): 53.449,20 €
Import modificacions previstes en plecs (art.204 LCSP, 10%): 10.689,84 €
Total valor estimat del contracte: 117.588,24 €
El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 LCSP, és de CINQUANTA
TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS
(53.449,2 €), equivalent al pressupost net, més el IVA al tipus vigent del 21%, per
import de 11.224,33 €, és a dir, un pressupost total de licitació de SEIXANTA QUATRE
MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
(64.673,53 €).

Concepte

Import
anual

Import contracte Import pròrrogues
(2 anualitats)
(2 anualitats)
Import total

Costos directes:
Despeses/honoraris personal
Cost assessors (1)
Altres despeses (5%)
Total costos directes

22.725,00
1.136,25
23.861,25

45.450,00
2.272,50
47.722,50

45.450,00
2.272,50
47.722,50

90.900,00
4.545,00
95.445,00

5.726,70

5.726,70

11.453,40

53.449,20
11.224,33
16.951,03

53.449,20
11.224,33
16.951,03

106.898,40
22.448,66
33.902,06

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 32.336,77
64.673,53
Desglossament de costos/honoraris de personal:

64.673,53

129.347,06

Costos indirectes
12 %benefici ind.
2.863,35
Pressupost net sense IVA
(VEC)
26.724,60
IVA 21%
5.612,17
Total costos indirectes
8.475,52

(1) Desglossament honoraris personal
Perfil

Cost/hora (preu base Previsió
€/h)
anuals

hores
Cost anual
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El pressupost base de licitació es desglossa d’acord amb els costos directes i
indirectes que a continuació es relacionen:

Assessor/a ENCARREGAT
Assessor/a RESPONSABLE
Total

35,00
50,00

545,00
73,00
618,00

19.075,00
3.650,00
22.725,00

En qualsevol cas, per a l’estimació dels costos de personal s’ha tingut en compte els
mínims establerts en funció dels convenis col·lectius vigents (en concret, el VI Conveni
col·lectiu d’àmbit estatal per despatxos tècnics tributaris i assessors fiscals), aprovat pe
resolució de 13 de febrer de 2020 de la Direcció General del Treball i publicat al BOE
nº50, de 27/02/2020, actualment vigent).
En les ofertes econòmiques i preus proposats pels licitadors, s’entendrà que s’hi
inclouen totes les despeses que hagin de dur a terme per al compliment de les
prestacions contractades (com poden ser desplaçaments, dietes, tributs, assegurances
i altres), excepte les detallades expressament en el quadre de desglossament com son
les altres despeses vinculades al personal, despeses generals i benefici industrial,
assegurances, desplaçaments, taxes i tota mena de tributs, etc.
b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Donat que el servei ja s’estava executant en forma de contracte menor en l’exercici
anterior, i, tal com figura en les remissions que es fan trimestralment al MINHAP, no ha
tingut una incidència negativa en els indicadors previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Referent al principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de
finançament en termes pressupostaris SEC-10, és a dir, la diferència entre els Capítols
1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses ha
d'indicar-se que la despesa prevista es troba recollida en el pressupost inicial de
l’exercici, i que per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostària, tal com es va
informar en el seu dia per part de la intervenció en l'expedient corresponent.

5. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
En base a les necessitats descrites en els anterior apartats, el procediment més
adequat per dur a terme la licitació és el procediment obert, sense restriccions donada
la naturalesa dels serveis requerits, i, d’acord amb l’article 131 i 156 de la LCSP entre
diversos criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu, als efectes del
que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i
tècnics relatius a l’objecte del contracte.
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Tampoc ha tingut incidència en relació amb el deute comercial, ja que es continua
donant compliment al període mitjà de pagament a proveïdors.

El contracte no està sotmès a regulació harmonitzada, d’acord amb els criteris
establerts a l’article 22 LCSP.
.
b. Qualificació del contracte
D’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, es tracta d’un
contracte administratiu de serveis:
Són contractes de serveis aquells l'objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o
subministrament, inclosos aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de manera
successiva i per un preu unitari.
No poden ser objecte d'aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l'autoritat
inherent als poders públics.

c. Anàlisi d'execució per lots
No es preveu la divisió en lots quedant això justificat per les pròpies característiques
de l’objecte del contracte, donat que no hi ha unitats susceptibles de contractar-se
independentment, per ser totes elles actuacions de caràcter vinculat i interrelacionat.
La correcta execució del contracte requereix d’una execució coordinada en temps real
de les diferents prestacions que l’integren per assegurar una millor qualitat i eficiència
en el servei contractat. Això és així perquè els diferents aspectes objecte
d’assessorament i gestió que integren l’objecte del contracte es troben íntimament
lligades entre sí i sols des d’una visió conjunta, integral i sense demora del servei a
prestar és possible assegurar els objectius que es pretenen amb aquesta contractació.

D’acord amb l’article 29 de la Llei de contractes:
4. Els contractes de subministraments i de serveis de prestació successiva tenen un termini
màxim de durada de cinc anys, incloses les possibles pròrrogues que en aplicació de l'apartat
segon d'aquest article acordi l'òrgan de contractació, respectant les condicions i els límits que
estableixen les respectives normes pressupostàries que siguin aplicables a l'ens contractant.

Per tant, en el nostre cas, el contracte tindrà un termini de vigència de 2 anys a
comptar des de la data que s’estableixi en el document de formalització. Així mateix,
per acord exprés de les parts, el present contracte serà susceptible de pròrroga
expressa per dos anualitats més.
La pròrroga, d’acord amb les previsions de l’article 29.2 LCSP, s’acordarà per l’òrgan
de contractació i serà obligatòria per a la contractista, amb un preavís mínim de 2
mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte.
En cap cas no es pot produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.
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d. Durada

e. Criteris d’adjudicació
La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, s’aparta
del criteri economicista i aposta per fomentar una major qualitat en la contractació
pública i destaca que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la que presenta una
millor relació qualitat-preu. En aquest sentit, la LCSP manifesta, d’una banda la seva
intenció en assolir una major transparència en la contractació pública i, d’altra, una
millor relació qualitat-preu. Per això, els òrgans de contractació vetllaran perquè el
disseny dels criteris d’adjudicació permetin obtenir serveis de gran qualitat,
concretament, mitjançant la inclusió d’aspectes qualitatius, mediambientals, socials i
innovadors que es troben vinculats a l’objecte del contracte. L’article 131.2 de la LCSP
prescriu que l’adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació basats en la millor relació qualitat-preu. La millor relació qualitat preu
s’avaluarà conforme a criteris econòmics i qualitatius que es troben vinculats a
l’objecte del contracte.
f.

Requisits d’habilitació professional o empresarial i solvència per a
participar

Per a l’execució del present contracte, els empresaris hauran de comptar amb
l’habilitació professional o empresarial que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte. La solvència
econòmica i financera s’acreditarà conforme l’article 87.1.a) i més concretament amb
el que als plecs es determini relatiu al volum de negocis de l’empresa. La solvència
tècnica s’acreditarà de conformitat amb l’article 90.1 de la LCSP mitjançant l’adscripció
de mitjans personals i amb les condicions que es detallen als plecs de clàusules
administratives.

De conformitat amb allò establert a l’article 62 de la LCSP, el responsable del
contracte, al qui correspon supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la
prestació pactada, serà la interventora municipal.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
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g. Responsable del contracte

