MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE ADJUDICAT
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

A. Justificació de la necessitat de contractar:
L’Agència Catalana de Turisme és beneficiària de fons europeus per a la
implementació del projecte A_A.1.3_0210 Med Pearls inscrit en el programa
europeu
ENI
CBC
Mediterranean
Sea
Basin
(http://www.enicbcmed.eu/projects/med-pearls )
Aquest projecte va començar l’1 de setembre de 2019, té una durada de 36
mesos (fins al 31 d'agost de 2022). Compta amb un pressupost global de
3.015.132 euros, que són cofinançats a un percentatge del 90% pel programa
ENI CBC Med.
Els beneficiaris de fons ENI han de presentar informes de verificació de despeses
anuals (per any d’implementació del projecte) realitzats per un auditor extern
seleccionats conforme a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de al 2014.
Així mateix l’auditor seleccionat haurà de complir amb el que estableix l'article 32
del Reglament nº 897/2014 que regula les estructures d'auditoria i de control dels
programes de cooperació transfronterera de l'Instrument Europeu de Veïnatge
(ENI).

B. Informe d’insuficiència de mitjans:
D’acord amb l’article 32 del Reglament nº 897/2014 que regula les estructures
d'auditoria i de control dels programes de cooperació transfronterera de
l'Instrument Europeu de Veïnatge (ENI), els serveis d’auditoria de primer nivell o
verificació de despeses s’han de portar a terme per professionals acreditats que
compleixen els requisits normativament establerts i s’ha d’efectuar amb total
independència respecte de l’empresa o entitat controlada.
És per aquest motiu que l’encàrrec de la prestació d’aquest servei obligatòriament
s’ha de fer mitjançant la contractació de mitjans externs i no es pot pas recórrer a
mitjans de la pròpia Agència.

C. Objecte:
Realització dels serveis de verificació de despeses del projecte A_A.1.3_0210
ENI CBCMED Med Pearls que implementa l’Agència Catalana de Turisme.
L’Agència Catalana de Turisme ha d’enviar a l’Autoritat de Gestió del programa i a
la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, 3 informes de
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verificació de despeses (1 per any d’implementació del projecte) en virtut de la
regulació del programa ENI CBCMED.
L’objecte de la verificació són els informes financers produïts per l’Agència
Catalana de Turisme on es declaren despeses i ingressos del projecte i es busca
el reemborsament de la part elegible d’aquella despesa, a més de comprovar el
respecte del principi de no producció de beneficis (non-profit rule).
En aquest cas i sent l’Agència Catalana de Turisme cap de fila del projecte,
l’auditor seleccionat també elaborarà amb l’ajuda de la plataforma MIS un informe
consolidat que inclou els resultats d’auditoria de tots els socis.

D. Lots:

Aquest contracte no es pot dividir en lots ates/a el/la:
X Dificultat per la correcta execució del contracte des del punt de vista
tècnic tal i com es justifica a l’annex A
Risc per a l’execució correcta del contracte per la seva naturalesa,
al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva
divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes, tal i
com es justifica a l’annex A

E. Procediment:
Aquest contracte es tramita pel procediment:
Obert ordinari d’acord amb el que preveuen els articles 156 i següents de la
LCSP.
X Procediment obert simplificat d’acord el que estableix l’article 159 de la LCSP.
(només quan VEC ≤100.000.-€ i criteris adjudicació que depenguin d’un judici
de valor inferiors a 25% o, si són prestacions de caràcter intel·lectual, inferiors
a 45%)
Obert simplificat abreujat d’acord amb l’apartat 6 de l’article 159 de la LCSP.
( només quan VEC ≤35.000.- € i criteris adjudicació siguin 100% automàtics.
No és possible si l’objecte del contracte conté prestacions de caràcter
intel·lectual)
F. Tramitació:
X Ordinària
Anticipada (iniciada l’any anterior a la seva execució )
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G. Dades econòmiques:
1. Pressupost base de licitació
a) Determinació del sistema de càlcul del pressupost.
Veure excel annex (Ongleta 1)

b) Els conceptes que conformen el pressupost es concreten de la
següent forma:

2. Càlcul del pressupost estimat

-veure primera ongleta amb els diferents supòsits estimats-

2.1 Costos directes
Supòsit 3 -opció escollida-preu en base a estimació de salaris-

Categoria professional

Auditor Senior ROAC
Total costos salarials
Cost Seguretat Social empresa (29,9%)
Total costos personal

Estimació hores
dedicació
190
190

Retribució salarial
bruta anual
50000

Retribució prestació
servei
5.277,78
5.277,78
1.578,06
6.855,83

2.2 Costos indirectes
Despeses de logística i funcionament
Marge de benefici empresarial (15% s/costos)

750,00
1.140,88

Total costos indirectes

1.890,88

2. Total costos directes + indirectes
IVA 21%

8.746,71
1.836,81

TOTAL PRESSUPOST ESTIMAT

10.583,52

3. Opció escollida. Càlcul del preu pressupost estimat global total per a la totalitat de l'execucio del contracte fet en
base a una estimació de retribució salarial bruta anual, a preus de mercat, del perfil professional necessari per a la
prestació del servei d'auditoria financera de projectes europeus i amb una dedicació d'hores estimada com a total global
durant la totalitat de l'execució del contracte de 190h. Finalment, després de valorar els diferents supòsits i en base a
la pròpia experìencia de l'Agència, es considera que aquest preu s'ajusta al que hom cap esperar a nivell de mercat per
a la prestació d'un servei amb una bona relació qualitat-preu.

Per a la determinació del pressupost total s’ha pres en consideració la retribució salarial
bruta anual a preus de mercat del perfil professional necessari per a la prestació del
servei d’auditoria financer requerit pel programa ENI; el pressupost acceptat pel
programa ENI per a la partida d’auditoria externa del projecte corresponent a l’ACT i una
dedicació estimada global a realitzar durant la totalitat de l’execució del contracte de
190h, el que es considera conforme a mercat per a un servei d’aquestes
característiques i volum a auditar.
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2. Valor Estimat del Contracte (VEC):
A efectes de la LSCP, el valor estimat del contracte és la suma de l’import
total del contracte IVA exclòs, de l’import de les eventuals pròrrogues i/o
de les modificacions contractuals.

Pressupost sense IVA contracte inicial

8.746,71 €

Modificació (pressupost x % modificació)
Recordar que no es pot superar el 20 %
Total valor estimat per a la totalitat del
contracte

8.746,71 €

Al tractar-se d’un contracte de caràcter plurianual que compren diversos
exercicis pressupostaris:
Any

VE prestació

2020
2021
2022

2.915,57 €
2.915,57 €
2.915,57 €

VE eventuals
pròrrogues

VE eventuals
modificacions

SUMA
2.915,57 €
2.915,57 €
2.915,57 €

TOTAL

8.746,71 €

3. Finançament:
La partida pressupostària en la qual es preveu la consignació de crèdit
adient, adequat i suficient per tal d’atendre la despesa corresponent a
aquest contracte és 41001 Projectes Europeus

H. Sistema de determinació del preu del contracte:
X Tant alçat (preu fixe)
Preus unitaris (si aquest fos el cas, afegir taula específica amb unitats i preus)
Altres. Especificar: ...............................
I.

Forma de pagament:
Periodicitat mensual/trimestral/semestral/anual
....................)
D’acord amb el següent calendari:

(prèvia

justificació

de

El pagament dels serveis es farà en tres pagaments, cadascun de 1/3 del
valor total del contracte associats a la validació per part de l’Autoritat de
X
Gestió de cadascun dels tres informes de verificació de despeses i previ
enviament de la factura segons les condicions que estableix la llei 25/2013,
de 27 de desembre.
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J. Durada:
1. Termini d’execució del contracte: Des de la signatura del contracte fins
al 31/12/2022.
2. Pròrroga:
X No
Sí

K. Solvència econòmica i financera.
S’eximeix de l’acreditació de la solvència d’acord amb l’article 159.6. b) de
la LCSP atès que el procediment utilitzat és del procediment obert
simplificat abreujat.

X

Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes per un import igual o superior al que consta a continuació:
(pel cas d’escollir aquesta opció, omplir necessàriament els 3 camps que segueixen a
continuació)

1. Import igual o superior a
8.746,71 €
2.
Volum de negocis anual “General” ( total facturació empresa)

X

Volum de negocis anual “Específic” (en l’àmbit dels serveis d’auditoria
de comptes anuals , i/o auditoria de projectes finançats per fons
europeus)

3. Mitjà d’acreditació:
Comptes anuals o llibre d’inventaris legalitzats pel Registre Mercantil.
X

Declaració de l’empresari indicant el volum de negocis específic (en
l’àmbit dels serveis d’auditoria de comptes anuals i/o auditoria de
projectes finançats per fons europeus)

En aplicació de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis mínim exigit es
considera un mínim per a garantir la capacitat del licitador per a executar el contracte.
L’apartat de solvència professional és la forma de garantir que l’adjudicatari pugui
portar a terme la prestació del servei de manera satisfactòria, aspecte que es veuria
limitat prenent com a referència un sol exercici.
Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per un import igual o superior al que consta a continuació:
(aquesta opció només es pot seleccionar en contractes consistents en serveis
professionals; i pel cas d’escollir-la, caldrà especificar l’import)
1. Import igual o superior a:

5

Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic per un import igual o superior al que consta a continuació:
1. Import igual o superior a:
2. Mètodes i criteris:
3. Mitjà d’acreditació:

L. Solvència tècnica o professional:
S’eximeix de l’acreditació de la solvència d’acord amb l’article 159.6. b) de
la LCSP atès que el procediment utilitzat és del procediment obert
simplificat abreujat.
Una relació signada pel legal representant de l’empresa dels principals serveis
o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
X
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la
qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari (públic o privat) dels mateixos.
1. Donades les particularitats dels procediments d’auditoria de
primer nivell / verificació de despeses dels projectes finançats per
projectes europeus, el licitador haurà d’acreditar la realització de
com a mínim tres (3) informes de verificacions de despeses de
projectes finançats amb fons europeus en els darrers tres (3)
anys.

Indicació signada pel legal representant de l’empresa del personal tècnic o de
les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el
contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
1. Com a mínim el següent:

Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per
l’empresari per garantir la qualitat i mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.
1. Com a mínim el següent:
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i,
en particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte, així
com dels tècnics encarregats directament d’aquesta, sempre que no s’avaluï
com un criteri d’adjudicació (apartat O).
1. Com a mínim el següent:

En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l’empresari pot aplicar en executar el contracte
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Declaració signada pel legal representant de l’empresa sobre la plantilla
mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius durant els tres últims
anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
1. Com a mínim el següent:
Declaració signada pel legal representant de l’empresa que indiqui la
maquinària, el material i l’equip tècnic de què es disposa per a l’execució dels
treballs o prestacions, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa
pertinent.
1. Com a mínim el següent:

Per a les empreses de nova creació, enteses com aquelles que tenen una
antiguitat inferior a 5 anys, en contractes no harmonitzats únicament hauran de
justificar els apartats següents (escollir-ne un).
El licitador haurà d’acreditar que l’equip de treball compleix amb els requisits
següents:
X

-

Auditor: auditor en exercici inscrit al ROAC, amb una experiència professional
mínima de cinc (5) anys en treballs d’auditoria i la seva participació en tres (3)
auditories de projectes finançats per fons europeus, en els darrers tres (3) anys.

M. Criteris d’adjudicació:
1. Criteris avaluables automàticament (objectius):
Criteris / subcriteris
Preu del servei

Punts (%)
100

Les ofertes que es presentin amb un preu superior al pressupost de licitació
quedaran excloses.
Les ofertes seran puntuades rebent la màxima puntuació l’oferta més baixa i la
resta disminuint la puntuació proporcionalment a l’augment de les respectives
ofertes, d’acord amb la següent fórmula:
Punts licitador = 100 x millor oferta / Oferta a avaluar

2. Justificació dels criteris escollits.
Donat que el procés a seguir per a realitzar la verificació de despeses ja compta amb
una metodologia, uns procediments, plantilles i calendaris prefixats pel programa ENI,
no es considera rellevant fer una valoració d’una proposta tècnica.
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No obstant, l’experiència prèvia en la prestació de serveis o treballs efectuats de la
mateixa o similar naturalesa queda valorada a través del requisit de solvència tècnica
requerit en la secció “L”.
Quant al preu, la fórmula seleccionada estableix la puntuació més alta a l’oferta amb
un preu més baix i atorga a la resta de licitadors una puntuació proporcional
respecte de l’oferta més baixa.
3. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals.
En el cas que concorrin a la licitació dues o més empreses, es considerarà oferta
anormalment baixa, als efectes de l’article 149 de la LCSP, quan el preu ofert sigui
inferior a la mitjana aritmètica dels preus oferts en un percentatge superior al 25%,
En el cas que concorri a la licitació una única empresa, es considerarà oferta
anormalment baixa, als efectes de l’article 149 de la LCSP, quan el preu ofert sigui
inferior al pressupost de licitació en un percentatge superior al 30%.
Quan s’identifiqui una proposició susceptible de ser considerada desproporcionada o
anormal, l’òrgan de contractació donarà tràmit d’audiència al licitador a efectes de
justificar la valoració de la seva oferta.
En funció de les conclusions que es dedueixin de les seves al·legacions l’òrgan de
contractació admetrà o no la seva proposició, en tot cas, de forma motivada.
N. Termini de garantia tècnica:
X Sí. Indicar el termini en mesos: .6 mesos..............
No. Justificar els motius: ....................................

O. Modificació del contracte prevista:
X No
Sí (especificar):
Condicions per modificar el contracte: ....................................
Abast de la modificació: ....................................
Límits de la modificació: ....................................
Procediment: ....................................
P. Condicions especials d’execució:
No s’escau atès que ja s’estableix algun criteri de solvència o algun criteri
d’adjudicació de tipus mediambiental, social o relatiu a l’ocupació
relacionat amb l’objecte del contracte.
Consideracions de tipus mediambiental (si s’escull, seleccionar-ne mínim una):
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Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, a fi de contribuir
a complir l’objectiu que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011, de 4 de
març, d’economia sostenible
Manteniment o la millora dels valors mediambientals que es puguin veure
afectats per l’execució del contracte
Gestió més sostenible de l’aigua
Foment de l’ús de les energies renovables
Promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables
Impuls del lliurament de productes a granel i la producció ecològica
Consideracions de tipus social o relatives a l’ocupació (si s’escull, seleccionarX
ne mínim una):
Fer efectius els drets reconeguts en la Convenció de les Nacions Unides
sobre els drets de les persones amb discapacitat
Contractar un nombre de persones amb discapacitat superior al que
exigeix la legislació nacional
Promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció en
el mercat laboral, en particular de les persones amb discapacitat o en
situació o risc d’exclusió social a través d’empreses d’inserció
Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat,
afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i
homes a la feina
Afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral i la
conciliació del treball i la vida familiar
Combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta les dones i el de
llarga durada
Afavorir la formació en el lloc de treball: el licitador garanteix la formació
X
continua de la persona adscrita al contracte
Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables
Mesures per prevenir la sinistralitat laboral
Altres finalitats que s’estableixin amb referència a l’estratègia coordinada
per a l’ocupació, definida a l’article 145 del Tractat de funcionament de la
Unió Europea
Q. Responsable del contracte:
Nom i cognoms
Càrrec
Unitat

R. Membres
tècnics:

que formaran part de la mesa de contractació com a vocals

TITULARS
Nom i cognom
Òscar Espin Gasso
Eva Castelló
Gassol

Blanca Cros i Moll
Cap de la Unitat de Projectes Europeus
Unitat de Projectes Europeus

Càrrec
Cap de Gestió
Financera Unitat de Gestió
Econòmica
Project Manager
–
Unitat
de
Gestió
de
Projectes

SUPLENTS
Nom i cognom
Josep. M Ibarra
Castillo

Beatriz Nubiola de
Palacio

Càrrec
Tresorer – Unitat de
Gestió Econòmica
Cap de Marques
Unitat de Màrqueting
d’Experiències
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S. Comitè d’experts:
X No s’escau atès que els criteris d’adjudicació avaluables automàticament
(objectius) tenen una valoració no inferior al 50%
Si

T. Protecció de dades de caràcter personal:

X

No
Sí
(Si es marca que sí, caldrà omplir l’apartat de definició de condicions pel
tractament de dades personals per part d’un encarregat del tractament
de l’annex)
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ANNEX A
JUSTIFICACIÓ DE L’EXCEPCIÓ DE LOTITZAR EL CONTRACTE
La tipologia dels serveis del contracte objecte d’aquest concurs, serveis d’auditoria financera
per a la realització d’informes de verificació de despeses d’un mateix projecte de duració
limitada a 3 anys, constitueixen una activitat de caràcter integral, uniforme i amb aplicació de
criteris homogenis, que requereix d’una actuació coordinada amb l’Agència i que per raons
d’eficiència no es possible dividir en lots.

ANNEX B
DEFINICIÓ DE CONDICIONS PEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER
PART D’UN ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
Modalitats de tractament
L’empresa/es adjudicatària/es prestarà/n els serveis que impliquen el tractament de dades de
l’Agència Catalana de Turisme segons la següent modalitat o una combinació de les
mateixes:
X

X

Els serveis seran prestats en les dependències o instal·lacions de l’Agència Catalana de
Turisme, de manera que es facilitarà a l’empresa accés als seus sistemes i instal·lacions.
Els serveis seran prestats a través de l'accés remot per part de l’empresa, prohibint-se
expressament que aquest incorpori les dades objecte de tractament a sistemes o suports
diferents dels establerts l’Agència Catalana de Turisme.
Els serveis seran prestat per l’empresa en els seus propis locals i amb els seus sistemes,
aliens als de l’Agència Catalana de Turisme.

Tipologia de tractaments
La prestació dels serveis contractats implicarà la realització per part de l’empresa/es
adjudicatària/es dels següents tractaments:
X

Recollida
Registre
Estructuració
Modificació o adaptació
X Conservació o emmagatzematge
X Extracció
X Consulta
X Comunicació
Difusió
Limitació
X Comparació i/o acarament
Destrucció o supressió
X Utilització
X Combinació o interconnexió
Altres operacions (especificar a continuació):
....................................................

Tipologia de dades personals
La tipologia de dades personals que l’empresa/es adjudicatària/es tractarà/n seran les
següents:
X

Dades identificatives
(nom i cognoms, NIF / DNI / Passaport / NIE, núm. Seguretat Social / Mutualitat,
adreça postal o electrònica, telèfon, signatura manuscrita o electrònica, imatge / veu,
marques físiques, targeta sanitària, IP, geolocalització, número de registre personal)
Dades de característiques personals
(estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe,
nacionalitat, llengua materna, característiques físiques o antropomètriques)
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Dades de circumstàncies socials
(allotjament / habitatge, propietats o possessions, aficions i estil de vida, pertinença a
clubs o associacions, llicències, permisos o autoritzacions)
Dades acadèmiques o professionals
(formació / titulacions, historial acadèmic, experiència professional, pertinença a
col·legis o associacions professionals)
X

Dades de detalls d’ocupació
(professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador)

X

Dades d’informació comercial
(activitats o negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions o mitjans de
comunicació, creacions literàries, artístiques, científiques o tècniques)

X

Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
(ingressos i rendes, inversions i béns patrimonials, crèdits, préstecs i avals, dades
bancàries, plans de pensions i jubilació, dades econòmiques de nòmina, dades de
deduccions impositives i impostos, assegurances, hipoteques, subsidis i beneficis,
historial de crèdits, targeta de crèdit)

X

Dades de transaccions de béns i serveis
(béns i serveis subministrats per l'afectat, béns i serveis rebuts per l'afectat,
transaccions financeres, compensacions i indemnitzacions)
Dades de salut o minusvalidesa
Dades biomètriques
(dades personals obtingudes a partir d’un tractament tècnic específic relatives a
característiques físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona física que
permetin o confirmin la identificació única d’aquesta, tals com imatges facials o
empremta dactilar)

Categories d’interessats
Les categories d'interessats les dades dels quals seran tractades per l’empresa/es
adjudicatària/es seran les següents:

X
X
X

X
X
X
X

Consumidors
Clients
Proveïdors
Persones de contacte
Empleats
Candidats a processos de selecció
de personal
Càrrecs públics
Associats o membres
Beneficiaris
Estudiants
Representants legals
Altres col·lectius (especificar):
Socis del projecte Med Pearls

Cap de Projectes Europeus
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