VALORACIÓ PROPOSTA TÈCNICA

Expedient: EC 2019-172

D’acord amb els criteris d’adjudicació del quadre de característiques del contracte, la
valoració de la proposta tècnica s’efectuarà mitjançant el criteri següent:
Proposta tècnica (màxim 42 punts):
Les empreses hauran d’aportar una memòria explicativa que detalli els aspectes que
es tindran en compte a l’hora d’efectuar el treball, la descripció de la metodologia i
l’organització que seguirà l’equip de treball per la realització del treball, un cronograma
dels treballs a realitzar, calendari de reunions de treball i seguiment.
Concretament es valorarà el següent:
-

Memòria on s’exposi de forma clara i concisa l’abast de la proposta, concretant
els aspectes que es tindran en compte a l’hora de desenvolupar el treball
especificat en l’apartat de treball a realitzar del Plec de prescripcions tècniques.
S’haurà de fer constar la metodologia i l’organització que es seguirà per a la
realització del treball. Es considerarà especialment la justificació del mètode
emprat per valorar les participacions que s’aportaran a la nova societat (un
màxim de 18 punts)

-

Proposta d’índex del document especificat en l’apartat de treball a realitzar del
Plec de prescripcions tècniques (un màxim de 12 punts).

-

Coneixement i adaptació de la proposta a la realitat de les empreses Sector
Públic de la Generalitat de Catalunya (un màxim de 12 punts).

La ponència tècnica de valoració ha efectuat les valoracions següents:

AVALUACIONS DE LES PROPOSTES DELS LICITADORS
LICITADOR: AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P.
Memòria.
Puntuació: 7 punts
La proposta descriu els àmbits a desenvolupar de forma esquemàtica. L’exposició dels
aspectes a tenir en compte per a la realització del treball així com la descripció dels
serveis a efectuar es limita a reproduir les àrees especificades en el plec de
prescripcions tècniques, sense detallar com es desenvoluparà el treball en aquestes
àrees. La metodologia descrita s’acosta més a un cronograma d’actuacions que a un
procediment de treball estructurat. Proposa el mètode de descompte de fluxos futurs
nets de caixa per tal de valorar les participacions de totes les societats que
s’integraran en el holding sense motivar perquè es descarten altres mètodes de
valoració que potser siguin més adequats per valorar la participació d’algunes de les
societats que formaran part del holding.

Proposta d’índex del document.
Puntuació: 4 punts
L’índex proposat és molt genèric, sintètic i està referit a les societats holding en
general, no concreta en l’anàlisi de les empreses participades per la Generalitat de
Catalunya i no inclou un punt específic sobre la projecció del balanç i compte de
resultats pels quatre anys següents a la creació del holding.

Coneixement i adaptació de la proposta a la realitat de les empreses del Sector
Públic de la Generalitat.
Puntuació: 0 punts
La proposta és genèrica i estàndard i no s’adapta a la realitat particular empresarial de
les societats que hauran de formar part del holding.

2

LICITADOR: Landwell – PriceWaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L.
Memòria.
Puntuació: 10 punts
La proposta és clara i estructurada. Els aspectes a desenvolupar en aquest treball
estan indicats i s’addiuen a les necessitats expressades en el Plec de prescripcions
tècniques, si bé, sense aprofundir especialment en cap de les àrees a treballar.
Concretament, en el tema de la metodologia per a fer la valoració les participacions
que s’aportaran a la nova societat, s’especifica el mètode de valoració teòrica
comptable sense justificar la pertinència d’utilitzar aquest mètode i sense motivar
perquè es descarten altres mètodes de valoració que potser siguin més adequats per
valorar la participació d’algunes de les societats que formaran part del holding. En el
aspecte organitzatiu del treball es valora positivament les previsions de reunions amb
la Direcció General del Patrimoni, i la disponibilitat per realitzar entrevistes a
responsables de les entitats a incloure en el grup empresarial.

Proposta d’índex del document.
Puntuació: 8 punts
La proposta d’índex és correcta i inclou aspectes destacats a desenvolupar pel treball,
però es considera que en conjunt és massa sintètic, i no inclou un punt específic sobre
la projecció del balanç i compte de resultats pels quatre anys següents a la creació del
holding.

Coneixement i adaptació de la proposta a la realitat de les empreses del Sector
Públic de la Generalitat.
Puntuació: 0 punts
La proposta és genèrica i estàndard i no s’adapta a la realitat particular empresarial de
les societats que hauran de formar part del holding.
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LICITADOR: KPMG ASESORES
Memòria.
Puntuació: 13 punts
La proposta descriu els àmbits a desenvolupar en aquest treball de forma clara i
estructurada, exposant de forma detallada i aprofundint en els aspectes exposats en el
Plec de prescripcions tècniques. Es valora positivament la metodologia de treball
proposada, que mostra un coneixement ampli en models organitzatius de societats.
KMPG presenta quatre metodologies per valorar empreses, si bé opta per el del valor
comptable que pot ser adequat per valorar algunes societats però no per a totes. En el
aspecte organitzatiu del treball es troben mancances com la previsió de reunions amb
la unitat contractant i la designació d’interlocutors de KPMG.

Proposta d’índex del document.
Puntuació: 10 punts
La proposta d’índex és molt detallada i inclou tots els aspectes destacats a
desenvolupar pel treball. Es valora positivament l’apartat de les conclusions del
projecte, especificant les sinergies i oportunitats de millora detectades en els àmbits
mercantils, fiscals, laborals i economicofinancers.

Coneixement i adaptació de la proposta a la realitat de les empreses del Sector
Públic de la Generalitat.
Puntuació: 2 punts
La proposta és genèrica i estàndard i no s’adapta a la realitat particular empresarial de
les societats i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, si bé s’efectua
com mínim una anàlisi sobre dues societats que formarien part del futur holding.
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LICITADOR: DENVER ADVOCATS I ASESSORS TRIBUTARIS, S.L.P.
Memòria.
Puntuació: 6 punts
La proposta és molt sintètica, no està estructurada. No entra a detallar com es
desenvoluparan els diferents aspectes del treball, exposats en el Plec de prescripcions
tècniques. Referent a la metodologia per valorar les participacions de les empreses, en
la memòria es justifica un mètode de valoració que pot ser adequat per valorar algunes
societats però no per a totes. Es valora positivament que s’hagin previst entrevistes als
responsables de les entitats que hagin de formar part del grup empresarial.

Proposta d’índex del document.
Puntuació: 9 punts
En general l’índex proposat està ben enfocat, inclou aspectes destacats a
desenvolupar pel treball com la separació entre empreses amb participació majoritària
i minoritària, però es considera que no detalla prou l’àmbit laboral.

Coneixement i adaptació de la proposta a la realitat de les empreses del Sector
Públic de la Generalitat.
Puntuació: 0 punts
La proposta és genèrica i estàndard i no s’adapta a la realitat particular empresarial de
les societats que hauran de formar part del holding.
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Resum de les puntuacions obtingudes per cada licitador

EMPRESES

Memòria

Proposta
d'índex del
document

Coneixement i adaptació
proposta a la realitat
empreses Sector Públic
Generalitat

TOTAL

13,00

10,00

2,00

25,00

10,00

8,00

0,00

18,00

6,00

9,00

0,00

15,00

7,00

4,00

0,00

11,00

KPMG ASESORES
Landwell – PriceWaterhouseCoopers Tax &
Legal Services, S.L.
DENVER ADVOCATS I ASESSORS TRIBUTARIS,
S.L.P.
AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
SP, S.L.P.

CPISR-1 C Signat digitalment
per CPISR-1 C Joan
Joan Manuel Manuel Espuelas
Puigdollers
Espuelas
Data: 2019.09.19
Puigdollers 12:09:27 +02'00'

CPISR-1 C
Imma Jaumot
Torres

Joan Manuel Espuelas Puigdollers
Sub-director general de Seguiment d’Entitats
i Participacions de la Generalitat
(Vocal tècnic)

Francesc García
2019.09.19 11:59:14
+02'00'
Francesc García de la Cruz
Responsable d’estudis sobre el
patrimoni de la Generalitat de Catalunya
(Vocal tècnic)
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Signat digitalment per
CPISR-1 C Imma Jaumot
Torres
Data: 2019.09.19 12:02:47
+02'00'

Immaculada Jaumot Torres
Responsable d’auditoria, control
i anàlisi econòmicopatrimonial
(Vocal tècnic)

