Informe
Dirigit a:

Òrgan de Contractació de TMG

Emès per: Pere Casas Vall-llosera

gerent TMG SAU

Relatiu a : Informe d’inici de la necessitat de la contractació del servei d’assessoria
comptable, fiscal, mercantil i laboral de TMG, a adjudicar per procediment
obert simplificat abreujat.
Antecedents:
TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, S.A.U. (en endavant, TMG) és una
societat 100% pública de l’Ajuntament de Girona, i és l’encarregada de la gestió
d’autobús i Girocleta a la ciutat de Girona.
Com a societat mercantil TMG ha de disposar d’un servei d’assessorament pel que fa
a temes relacionats amb comptabilitat, fiscals, mercantils i laborals, ja que no disposa
de recursos propis especialitzats.
El contracte es divideix amb 2 lots, segons la naturalesa, relació I dedicació dels
assessoraments:


Lot 1: assessorament laboral



Lot 2: assessorament comptable, fiscal I mercantil

El preu del contracte es determina en funció dels preus de mercat i de la dedicació a
les tasques descrites en el plec de prescripcions tècniques. El càlcul del preu del
contracte és el següent:
LOT 1 - LABORAL

hores/ut
mensual
previstes

Import
unitari
previst

Import
anual

Gestions administratives i econòmiques d’acord amb el
Plec de prescripcions tècniques.
Conveni de Gestories
Llicenciat Superior
Subtotal 1
Despeses Generals 13 %
Subtotal 2
Benefici 6 %
TOTAL LOT 1

Administratives.

Grup

1
37

15,72 €/h

6.980 €
6.980 €
907 €
7.887 €
473 €
8.360 €

LOT 2 - COMPTABLE, FISCAL I MERCANTIL

hores/ut
mensual
previstes

Import
unitari
previst

Import
anual

Gestions administratives i econòmiques d’acord amb el
Plec de prescripcions tècniques.
Conveni de Gestories Administratives. Grup 1
Llicenciat Superior
Assessorament i gestió comptable, fiscal i mercantil

18

15,72 €/h

3.396 €

Hores presencials a TMG (trimestrals i anuals)

3

40 €/h

1.440 €

Subtotal 1

4.836 €

Despeses Generals 13 %

629 €

Subtotal 2

5.464 €

Benefici 6 %

328 €

TOTAL LOT 2

5.792 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat present com a referència el Conveni
laboral col·lectiu estatal de gestories administratives, publicat en el BOE el 23 de març
de 2018 amb un total de 1.786 hores de joranda laboral annual. Aquesta indicació no
prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.
Els costos salarials s’ha calculat a calculat a partir d’una plantilla de persones
treballadores que han d’executar el contracte amb les següents categories professionals
i nombre de persones:
o

Grup 1. Llicenciat superior

o

0,25 persones equivalents en el Lot 1 i 0,14 persones equivalents en el Lot
2.

DESPESES DIRECTES LOT 1
Gestions administratives i econòmiques d’acord amb el
Plec de prescripcions tècniques. Conveni de Gestories
Administratives. Grup 1 Llicenciat Superior
Total despeses directes

37

15,72 €/h

6.980 €

6.980 €
3

DESPESES INDIRECTES LOT 1
Despeses Generals 13 %

907

Benefici 6 %

473

Total despeses indirectes

1.380,00 €

DESPESES DIRECTES LOT 2
Gestions administratives i econòmiques d’acord amb el
Plec de prescripcions tècniques. Conveni de Gestories
Administratives. Grup 1 Llicenciat Superior

18

15,72 €/h

6.980 €

Hores presencials a TMG

3

40,00 €/h

1.440 €

Total despeses directes

6.980 €

DESPESES INDIRECTES LOT 2
Despeses Generals 13 %

629

Benefici 6 %

328

Total despeses indirectes

957,00 €

Les despeses directes són aquelles que s’associen amb el producte d’una forma molt
clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment. Matèries primeres, mà d'obra
directa, valor assegurat, etc.
Les despeses indirectes són aquelles que no poden ser aplicats directament a un
producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes de Producció (CIP): ma d’obra
Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els
no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers (Despeses
generals).
L'expressat preu es considera preu cert contractual, i inclou totes les despeses directes
i indirectes que el contractista hagi de realitzar. Aquest preu inclou totes les despeses
necessàries per al compliment de les prestacions així com són els beneficis,
assegurances, transport, taxes, preus públics i tots els impostos que pugui pertocar-li
com a conseqüència de la contractació. En cap cas es pot facturar pel concepte de
transport o desplaçament.
La contractació serà per un any, prorrogable per un any més.
Així doncs, l’objecte del contracte respon a les necessitats exposades que s’han de
satisfer, d’acord amb l’article 26.1 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local. (LRBRL).
El pressupost base de licitació és de disset mil cent vint-i-tres euros amb noranta-dos
cèntims (17.123,92 €). Aquest preu inclou el IVA del 21%.
El valor estimat (VE) del contracte és de vint-i-vuit mil tres-cents quatre euros (28.304,00
€), sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.

Fonament:
Vista la necessitat de contractació del servei d’assessoria comptable, fiscal, mercantil i
laboral de TMG, es fa necessari convocar concurs per a la contractació amb un valor
estimat del contracte de de vint-i-vuit mil tres-cents quatre euros (28.304,00 €), sense
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit I un pressupost base de licitació és de disset mil
cent vint-i-tres euros amb noranta-dos cèntims (17.123,92 €), on s’inclou el IVA del 21%.
La contractació serà per un any, prorrogable per un any més.
Les característiques, condicions tècniques i oferta econòmica que hauran d'ofertar els
licitadors, es fa constar en el plec de clàusules adjunts.

Es proposa:
Iniciar expedient de contractació del servei d’assessoria comptable, fiscal, mercantil i
laboral de TMG, es fa necessari convocar concurs per a la contractació amb un valor
estimat del contracte de de vint-i-vuit mil tres-cents quatre euros (28.304,00 €), sense
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit I un pressupost base de licitació és de disset mil
cent vint-i-tres euros amb noranta-dos cèntims (17.123,92 €), on s’inclou el IVA del 21%.
La contractació serà per un any, prorrogable per un any més.
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