Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

INFORME VALORACIÓ
ASSUMPTE: Valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor en el contracte per a la prestació
d’un servei de gestió, seguiment, i justificació de les tasques relacionades amb la gestió econòmica i
pressupostària del projecte Yes We Rent/Lloguem
Òrgan: Servei d’ Habitatge
EXPEDIENT: 29353/2019

Relació de fets
El servei de contractació ha licitat un contracte per a la prestació d’un servei de gestió, seguiment, i
justificació de les tasques relacionades amb la gestió econòmica i pressupostària del projecte Yes We
Rent/Lloguem(en endavant “el Projecte”), finançat en càrrec a la convocatòria Urban Innovative Actions,
de la Comissió Europea (en endavant, “la convocatòria”). En concret, el suport tècnic requerit es defineix
com de “Serveis de gestió econòmica i pressupostària del Projecte”.
D’acord amb els plecs, l’objectiu del servei és assegurar una adequada gestió dels aspectes relacionats
amb la gestió econòmica i pressupostària del Projecte, de conformitat amb els objectius genèrics i
específics determinats en la convocatòria i en la proposta de projecte aprovada per la Unió Europea, per
tal d’aconseguir la millor execució possible amb el mínim impacte en les unitats de gestió pròpies.
Els plecs tècnics recullen que els licitadors, hauran de presentar una proposta tècnica detallada (pla de
treball), la qual haurà de descriure la metodologia específica que pretén aplicar en l’execució del
contracte, i que s’haurà d’estructura obligatòriament en:
 Control, seguiment i gestió de l’execució pressupostària del Projecte, tant del soci principal
com de la resta de socis del projecte.


Formes d’obtenció, gestió i tractament de la informació econòmica i financera del Projecte.

 Definició, seguiment i elaboració dels informes de justificació econòmica i financera que siguin
requerits en el marc de la convocatòria, amb coordinació amb els documents de caràcter tècnic.
 Definició, seguiment i elaboració dels informes de seguiment econòmic i financers del Projecte,
tant interns com externs.
 Sistema d’elaboració i actualització dels indicadors de caràcter econòmic i financer del
Projecte.
 Definició i implementació dels circuits de gestió econòmica del projecte, tant entre òrgans del
soci principal, com entre aquest i els socis.
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Valoració
Analitzades les memòries presentades pels licitadors, es formula la següent valoració en base al que
s’estableix als plecs de la licitació.
Apartat
memòria
tècnica
Què
valora?

A. Suport a la direcció del projecte en la gestió econòmica i financera del Projecte,
tant al soci principal com a la resta de socis del projecte.
es

La proposta de mecanismes per negociar i elaborar canvis en el pressupost inicial
del projecte, segons les necessitats dels socis en el transcurs de l’execució del
projecte. La inclusió a la memòria de la seva tasca com a interlocutor amb el
Secretariat del projecte, First Level Controler, i altres agents vinculats a aquests en
relació als aspectes de gestió econòmica i financera del projecte.
F INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS
Joan Antoni Gutierrez
I, SLU (FI GROUP)
2,5
5
La memòria reprodueix aspectes de la
La memòria detalla amb precisió les
Guia UIA en relació a aspectes com els
funcions requerides per a realitzar les
canvis de pressupost o els canvis de
funcions de suport a la direcció
socis. També s’afirma que el licitador
apuntant a alguns aspectes rellevants a
actuarà com a interlocutor. S’afirma que
desenvolupar dins els pla de treball.
el licitar coneix els procediments i que
Manca cert aprofundiment en aspectes
disposa d’un “protocol” propi, també es
metodològics.
mostren alguns quadres exemple.
S’explicita el rol com a interlocutor amb
Tanmateix, més enllà d’això, no es
el secretariat del projecte i els auditors.
desenvolupen suficientment aspectes
metodològics concrets que permetin
avaluar la proposta concreta de treball
en aquest punt.

Apartat
memòria
tècnica
Què
es
valora?
Licitador
Puntuació
Comentari

B. Control, seguiment i gestió de l’execució pressupostària del Projecte, tant del
soci principal com de la resta de socis del projecte.

Licitador
Puntuació
Comentari

Grau de coneixement, rigor i adequació a les normes de la convocatòria i de la
normativa d’aplicació, de la gestió econòmica i financera del projecte.
FI GROUP
Joan Antoni Gutierrez
6
6
Novament, es recullen els aspectes de
Es formulen aportacions rellevants com
la justificació econòmica i de la
els formularis, la guia de justificació o la
transferència de pagaments a la resta
formació.
de socis del projecte. El grau de
El grau de coneixement, rigor i
coneixement, rigor i adequació a les
adequació a les normes de la
normes de la convocatòria és correcte
convocatòria és correcte (valorat en els
(valorat en els diferents apartats).
diferents apartats).
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Apartat
memòria
tècnica
Què
valora?

es

Licitador
Puntuació
Comentari

C. Definició i implementació dels circuits de gestió econòmica del projecte, tant
entre òrgans del soci principal, com entre aquest i els socis i formes d’obtenció,
gestió i tractament de la informació econòmica i financera del Projecte.
Es valorarà també que s’inclogui la proposta de participació en els òrgans de gestió
del projecte, inclosos els seus comitès i grups de treball, així com la definició
mecanismes d’intercanvi d’informació amb els socis del projecte.
FI GROUP
Joan Antoni Gutierrez
5
5
S’inclou la proposta de participació en
S’inclou la proposta de participació en
els òrgans de gestió del projecte. Els
els òrgans de gestió del projecte. La
mecanismes d’intercanvi amb els socis
proposta dels circuits de gestió
es reforcen amb la disposició d’una
econòmica
és
adequada
i
plataforma virtual. Es formula una
desenvolupada amb detall. Es formula
proposta sobre de gestió econòmica
una proposta sobre de gestió
dels pagaments als socis que s’assimila
econòmica dels pagaments als socis
a la que ja preveu l’acord de partenariat
que s’assimila a la que ja preveu l’acord
actualment existent (en l’apartat
de partenariat actualment existent.
anterior). Es valora positivament, la
inclusió de mecanismes de protecció de
dades.

Apartat
memòria
tècnica
Què
es
valora?
Licitador
Puntuació
Comentari

D. Definició, seguiment i elaboració dels informes de justificació econòmica i
financera que siguin requerits en el marc de la convocatòria, amb coordinació amb
els documents de caràcter tècnic.
A més, es valoraran mecanismes concrets per preparar, gestionar i assumir les
tasques relacionades amb els processos d’auditoria vinculats al projecte.
FI GROUP
Joan Antoni Gutierrez
6
6
Els processos de justificació es
La definició de les tasques de
desenvolupen amb suficient detall
justificació estan desenvolupades i
especificant les funcions dels diferents
justificades amb detall mostrant
agents.
coneixement i experiència prèvia en
aquest tipus de projectes.

Apartat
memòria
tècnica
Què
valora?

E. Definició, seguiment i elaboració dels informes de seguiment econòmic i
financers del Projecte, tant interns com externs.

Licitador
Puntuació
Comentari

es

Que la proposta dels informes de seguiment siguin exhaustius en relació als
aspectes de gestió econòmica i financera del projecte i que tingui en compte la
comunicació amb el conjunt d’agents implicats (socis del projecte, empreses
externes, departaments del soci principal, Secretariat del projecte, First Level
Controler, etc.).
FI GROUP
Joan Antoni Gutierrez
5
5
La proposta d’informes de seguiment
La proposta d’informes de seguiment
està desenvolupada amb exhaustivitat i
està desenvolupada amb exhaustivitat i
es detalla la interrelació amb els
es detalla la interrelació amb els
diferents agents.
diferents agents.
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Apartat
memòria
tècnica
Què
valora?

F. Sistema d’elaboració i actualització dels indicadors de caràcter econòmic i
financer del Projecte.
es

Licitador
Puntuació
Comentari

Que es presenti un proposta d’indicadors econòmics i financers del projecte
innovadors que fomentin l’agilitat de la gestió d’una banda i l’avaluació de la gestió
econòmica i financera de l’altra.
FI GROUP
Joan Antoni Gutierrez
3
3
Es presenta una proposta d’indicadors
L’aproximació als indicadors i la seva
molt àmplia tot i que excessivament
funció és adequada i rellevant. La
descriptiva.
definició d’indicadors és acotada i
precisa en les necessitats del projecte.

Com a resum, la puntuació obtinguda és la següent sobre un total de 30 punts:

FI
GROUP
Joan
Antoni
Gutierrez

A
2,5

B
6

C
5

D
6

E
5

F
3

Total
27,5

5

6

5

6

5

3

30

Albert Terrones Ribas
Cap del Servei d’Habitatge
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