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ANTECEDENTS
Les empreses que han estat admeses en el procediment obert per a l'adjudicació del contracte que té per
objecte els serveis d’una oficina tècnica de projectes per a l’assessorament i gestió de projectes finançats
amb fons europeus, i que han de ser valorades segons els criteris sotmesos a judici de valor, són les
següents.
· ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA
· PRICEWATERHOUSECOOPERS
· UTE BALAÑA EGUÍA ADVOCATS I ECONOMISTES, SL FUNDACIÓN DELEGACIÓN FUNDACIÓN FINOVA
AUDITORES, SL
· KPMG ASESORES, SL
· UTE MAZARS – SILO
· DELOITTE CONSULTING, SLU

De conformitat amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars, els criteris vinculats a
l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor, i que s’aplicaran en aquest procediment a l’efecte
de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu seran els següents:
Criteris sotmesos a judici de valor ........................................................ fins a 40 punts.
Proposta d’organització dels serveis
a)

40 punts

Proposta organitzativa per a la monitorització i anàlisi de les convocatòries, programes
i altres mecanismes que s’articulin amb l’objectiu de fer possible l’accés als fons
europeus

6 punts

Proposta d’enfocament analític i organitzatiu per a l’anàlisi dels projectes estratègics
des de la perspectiva del seu encaix amb els diferents mecanismes de finançament
mitjançant fons europeus

6 punts

c)

Proposta d’adaptació i/o reformulació del projectes

7 punts

d)

Proposta organitzativa per a la preparació i presentació de candidatures

7 punts

e)

Proposta organitzativa per a la coordinació i gestió dels projectes en les fases
d’execució

7 punts

f)

Proposta organitzativa per a la coordinació i gestió en la fase de tancament i
justificació dels projectes

7 punts

b)
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S’atorgarà millor puntuació a les propostes que desenvolupin amb major claredat, detall i concreció les
prestacions previstes en el plec de prescripcions tècniques.
Per a la proposta d’organització dels serveis, fins a 40 punts:
Es valoraran específicament els següents aspectes:
a) Proposta organitzativa per a la monitorització i anàlisi de les convocatòries, programes i altres
mecanismes que s’articulin amb l’objectiu de fer possible l’accés als fons europeus, fins a 6 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst
en la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a la monitorització i anàlisi dels
diferents mecanismes de finançament, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.1 del plec de
prescripcions tècniques. Es valoraran els següents aspectes:
· El procediment proposat per al seguiment, anàlisi, filtratge i comunicació de les convocatòries
que es publiquin per part de l’Administració General de l’Estat o de qualsevol altra
administració, fins a 4 punts.
· La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà, fins a 2 punts.

b) Proposta d’enfocament analític i organitzatiu per a l’anàlisi dels projectes estratègics des de la
perspectiva del seu encaix amb els diferents mecanismes de finançament mitjançant fons
europeus, fins a 6 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst
en la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a l’anàlisi dels projectes des de la
perspectiva del seu encaix amb les diferents convocatòries i altres mecanismes de finançament que
s’estableixin per part de les administracions convocants, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat
2.2 del plec de prescripcions tècniques. Es valoraran els següents aspectes:
· El procediment proposat per a l’anàlisi dels projectes i actuacions, fins a 4 punts.
· La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà, fins a 2 punts.

c) Proposta d’adaptació i/o reformulació del projectes, fins a 7 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst
en la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a l’adaptació i reformulació de
projectes, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.3 del plec de prescripcions tècniques. Es
valoraran els següents aspectes:
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· El procediment proposat per a l’adaptació i/o reformulació dels projectes per donar resposta a
les diferents convocatòries, fins a 3 punts.
· La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà, fins a 2 punts.
· Els mecanismes d’interlocució amb els diferents responsables tècnics que hauran de
desenvolupar l’adaptació i/o reformulació dels projectes, fins a 2 punts.

d) Proposta organitzativa per a la preparació i presentació de candidatures, fins a 7 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst
en la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a la preparació i presentació de
candidatures, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.4 del plec de prescripcions tècniques. Es
valoraran els següents aspectes:
· El procediment proposat per al procés de preparació de candidatures, fins a 2 punt.
· El procediment proposat per al procés de presentació de candidatures, fins a 2 punts.
· Els mecanismes de seguiment i control que s’estableixin en el procés de preparació i
presentació de les candidatures a l’efecte de garantir el compliment dels terminis i dels
requisits que s’estableixin en les convocatòries, fins a 2 punts.
· La tipologia i característiques de la documentació i dels mecanismes de comunicació que
s’utilitzaran, fins a 1 punt.

e) Proposta organitzativa per a la coordinació i gestió dels projectes en les fases d’execució, fins a 7
punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst
en la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a la coordinació i suport a la gestió
dels projectes en les diferents fases d’execució dels projectes, d’acord amb el que s’estableix en
l’apartat 2.5 del plec de prescripcions tècniques. Es valoraran els següents aspectes:
· El procediment proposat per al seguiment i control de les contractacions, fins a 3 punts.
· El procediment proposat per al seguiment i control de les tasques de gestió administrativa i
financera durant l’execució del projecte, fins a 3 punts.
· Els mecanismes de control de l’estat de l’execució dels projectes, fins a 1 punt.
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f) Proposta organitzativa per a la coordinació i gestió en la fase de tancament i justificació dels
projectes, fins a 7 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst
en la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a la coordinació i suport a la gestió
dels projectes en la fase de tancament i justificació, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.6
del plec de prescripcions tècniques. Es valoraran els següents aspectes:
· El procediment proposat de seguiment i control del procés tancament i justificació de les
despeses, fins a 4 punts.
· Els mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses, fins a 3 punts.

La valoració del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment proposat, i l’atorgament de la
puntuació corresponents als apartats a), b), c), d), e), i f) s’efectuaran en funció del grau de detall,
viabilitat i coherència de la proposta presentada pels licitadors:
· Grau de detall: s’atorgarà la màxima puntuació quan la proposta demostri un ampli coneixement i
la màxima adequació en relació amb les tasques i els treballs a realitzar per part de l’Oficina
Tècnica de Projectes. S’atorgarà una puntuació inferior quan el contingut de la proposta no sigui
complet i exhaustiu, o si la proposta no s’alinea completament amb les necessitats requerides en
el plec de prescripcions tècniques. No s’atorgarà cap puntuació si la proposta no s’ajusta ni resol
les demandes i necessitats establertes
· Grau de viabilitat: s’atorgarà la màxima puntuació quan es consideri que la proposta resulta
tècnicament adequada i executable. S’entén que la proposta és totalment adequada quan
garanteix en la seva totalitat la viabilitat de l’execució de la mateixa. S’atorgarà una puntuació
inferior si la proposta es considera parcialment adequada i executable. No s’atorgarà puntuació si
es considera que no és viable l’execució de la proposta.
· Grau de coherència: s’atorgarà la màxima puntuació quan la proposta sigui coherent amb el
contingut de l’objecte del contracte. S’entén per coherència la relació entre la proposta i l’objecte
del contracte. S’atorgarà una puntuació inferior si la proposta és coherent amb alguns aspectes de
l’objecte del contracte. No s’atorgarà cap puntuació si la proposta no resulta coherent amb cap
aspecte del contracte.
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VALORACIÓ SEGONS ELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
Es procedeix a valorar, per a cadascun dels esmentats criteris, les diferents ofertes presentades per les
empreses admeses:
a. Proposta organitzativa per a la monitorització i anàlisi de les convocatòries, programes i altres
mecanismes que s’articulin amb l’objectiu de fer possible l’accés als fons europeus, fins a 6 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst en
la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a la monitorització i anàlisi dels diferents
mecanismes de finançament, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.1 del plec de prescripcions
tècniques. Es valoraran els aspectes previstos en els apartats a1 i a2 i s’atorgarà la puntuació en funció
del grau de detall, viabilitat i coherència de la proposta.
Puntuació
obtinguda

Puntuació
màxima

2 punts

4 punts

1,67 punts

2 punts

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA
a1.El procediment proposat per al seguiment, anàlisi, filtratge i comunicació de
les convocatòries que es publiquin per part de l’administració general de l’estat
o de qualsevol altra administració.
Es proposa una “activitat d’informació/vigilància contínua” i la selecció i anàlisi
de la informació obtinguda. Es proposa subministrar informació continua sobre
programes i convocatòries d’ajudes financeres a Espanya, Catalunya i Comissió
Europea, i altres tipus d’informació (nous programes que s’estan gestant,
possibles dates de convocatòries, programes interessants). Es complementarà
amb butlletins mensuals i notícies seleccionades i focalitzades en funció dels
interessos de l’Ajuntament. L’equip de treball serà l’encarregat de traslladar
tota la informació relativa a normativa legal, tècnica, financera i administrativa
relacionada amb els projectes.
Es proposen reunions quinzenals i bimensuals de seguiment.
La informació aportada fa referència de manera indistinta a les diferents fases
d’actuació, la qual cosa comporta la impossibilitat de precisar amb claredat el
procediment proposat.
La proposta no és completa i exhaustiva. Es considera, tanmateix, parcialment
adequada i executable i resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.
a2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es planteja elaborar de forma sistemàtica documentació pròpia: fitxes de
convocatòries, calendaris de convocatòries i mapes d’ajuda. Aquesta
documentació sintetitzarà i resumirà els aspectes fonamentals de les
convocatòries pertinents.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta tanmateix tècnicament adequada i executable i
és coherent amb l’objecte.
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PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
a1.El procediment proposat per al seguiment, anàlisi, filtratge i comunicació de
les convocatòries que es publiquin per part de l’administració general de l’estat
o de qualsevol altra administració.
Es planteja les següents accions a implementar:
- Seguiment i anàlisi de convocatòries: creació d’una base de dades amb la
informació recollida de manera centralitzada i unificada; monitorització
periòdica de noves convocatòries per detectar-les de forma instantànea.
- Filtratge i comunicació: creació d’un protocol de comunicació per establir
les accions comunicatives a realitzar; selecció dels projectes del Dossier
Barcelona que tenen un encaix en les convocatòries detectades i notificació
als operadors.
- Elaboració de documents explicatius i fitxes: fitxes descriptives amb les
principals característiques i requiriments de sol.licitud; documents
explicatius per assegurar la difusió.
Es proposen els següents mecanismes de control i comunicació:
- Creació d’una eina de gestió de convocatòries.
- Reunions de treball periòdiques per a la presa de decisions, detecció de
riscos i l’establiment de plans d’acció per mitigar-los.
- Informe de seguiment als Comitès de Seguiment i Direcció per dotar d’una
visió integral del procés de captació de fons.
La proposta no és completa i exhaustiva. Tanmateix, resulta tècnicament
adequada i executable i és coherent amb l’objecte.

3,33 punts

4 punts

2 punts

2 punts

a2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Base de dades de convocatòries (diària).
- Protocol de comunicació de convocatòries (document únic).
- Fitxes descriptives de les noves convocatòries (una per cada nova
convocatòria).
- Eina de gestió de convocatòries (diària).
- Informe de seguiment de les noves convocatòries (diària).
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable, i és coherent amb l’objecte.

UTE BALAÑA EGUIA ADVOCATS I ECONOMISTES SL – FUNDACIONS FINNOVA AUDITORES,SL
a1.El procediment proposat per al seguiment, anàlisi, filtratge i comunicació de
les convocatòries que es publiquin per part de l’administració general de l’estat
o de qualsevol altra administració.
Es proposa la posada a disposició de l’OT del sistema d’alertes de l’empresa
sobre oportunitats de finançament.
Es proposa la realització d’un full de ruta, mitjançant un quadre de
comandament estratègic, amb el següent contingut actualitzat mensualment:
cronograma; descripció dels programes i fitxa convocatòries; bloc de

0,67 punts

4 punts
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programes i convocatòries; bloc d’esdeveniments europeus i nacionals
d’interès.
La proposta conté nombroses referències a la cerca de socis per a projectes
col·laboratius, la qual cosa no es correspon amb l’objecte principal del
contracte, així com propostes de millora no sol·licitades (millora del pla
estratègic, plataforma e-learning, explotació dels serveis ja finançats, etc).
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que, en el seu conjunt, no és viable l’execució de la proposta, per bé
que resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.
a2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa un full de ruta (actualitzat i enviat mensualment). Inclourà
cronograma; fitxa convocatòries; bloc de programes i convocatòries; bloc
d’esdeveniments europeus i nacionals d’interès. S’ofereix una periodicitat
mensual.
L’enfocament de la proposta correspon principalment a programes competitius.
Per això no és completa i exhaustiva. Tanmateix es considera parcialment
executable i resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.

1 punt

2 punts

4 punts

4 punts

KPMG ASESORES SL
a1.El procediment proposat per al seguiment, anàlisi, filtratge i comunicació de
les convocatòries que es publiquin per part de l’administració general de l’estat
o de qualsevol altra administració.
Es descriuen i es relacionen la tipologia de convocatòries i ajudes europees en
les quals l’Ajuntament pugui ser beneficiari. Es proposa una actualització diària
i una anàlisi a càrrec d’especialistes en finançament europeu. Es proposa que
l’OT actuï com a observatori dels acords, plans i estratègies impulsats per les
diferents administracions que tinguin afectació per a l’Ajuntament, realitzant
un full de ruta i elaborant la documentació necessària per disposar de capacitat
d’anticipació.
Es proposa una fitxa d’anàlisi i es descriuen els 11 apartats en les que
s’estructuraria. Es planteja dissenyar i construir un Quadre de Comandament
mitjançant Power BI per entendre les diferents convocatòries i avaluar el seu
estat. Es descriuen les mètriques dels 6 grans blocs mitjançant els quals
s’estructuraria i es fa constar que disposaria d’una funció per visibilitzar l’avenç
de les despeses de les diferents administracions i el seu detall.
Es proposa un procediment de filtratge amb dos criteris diferenciats. D’una
banda, una taula d’encaix entrecreuant la convocatòria amb els 81 projectes
inclosos en el Dossier Barcelona; de l’altra, filtrar les convocatòries en funció de
les àrees i actors de negoci de l’Ajuntament. A tal efecte, es proposa definir el
grup de referents de Fons Europeus per a cada àrea de negoci de l’Ajuntament.
S’estructura la comunicació en 4 elements:
- Destinataris: Secretaria Tècnica; equips tècnics responsables de projectes;
referents de negoci.
- Missatge: informació sobre convocatòries, butlletí, anàlisi legislació i FAQS.
- Canals: es planteja la utilització d’una bústia de correu, reunions setmanals i
canal de missatgeria Teams. Es proposa a l’Ajuntament la utilització de

7

canals de comunicació interns.
- Planificació: es proposa que l’OT disposi d’un Pla de comunicació, amb les
següents tipologies d’accions: preparatòries, informatives i proactives, i es
desenvolupa en aquest els següents elements: estratègia i anàlisi,
planificació, llançament i seguiment.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable, i és coherent amb l’objecte.
a2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Fitxa resum de les bases de les convocatòries.
- Resum acords europeus i autonòmics.
- Quadre de Comandament.
- Taula d’Encaix preliminar de projectes.
- Butlletí de novetats, mapa d’actors i FAQS.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable, i és coherent amb l’objecte.

2 punts

2 punts

2 punts

4 punts

1 punt

2 punts

UTE MAZARS-SILO
a1.El procediment proposat per al seguiment, anàlisi, filtratge i comunicació de
les convocatòries que es publiquin per part de l’administració general de l’estat
o de qualsevol altra administració.
Per garantir l’actualització i el monitoratge es proposen dues fonts:
l’Observatori de fons NG que gestiona Silo i el Contracte Marc de la Comissió
Europea sobre el contol de fons amb les actualitzacions de les “Autoritats
d’Auditoria d’Espanya”.
El funcionament de l’obervatori es divideix en 4 activitats: definició del model
operatiu; anàlisi i actualització de fons (identificació, sistema d’alertes globals,
actualizació periòdica); desenvolupament de materials d’informació
(documents i materials tècnics/divulgatius); tallers de formació. Es proposen
fitxes temàtiques per identificar els plans, el pressupost i les actuacions que
s’implementaran, mitjançant un repositori documental actualitzat
periòdicament (setmanalment o cada vegada que hi hagi un canvi ressenyable).
La proposta no és completa i exhaustiva. Es considera parcialment adequada i
executable i resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.
a2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Informes d’assessorament.
- Documents i materials explicatius tècnics (fitxes resum d’actualitzacions).
- Materials informatius divulgatius.
- Continguts per web i newsletter.
La proposta no és completa i exhaustiva. Es considera parcialment adequada i
executable i és coherent amb alguns aspectes del contracte.
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DELOITTE CONSULTING, SL
a1.El procediment proposat per al seguiment, anàlisi, filtratge i comunicació de
les convocatòries que es publiquin per part de l’administració general de l’estat
o de qualsevol altra administració.
Es proposa un sistema de reporting (quadre de comadament) que permeti una
actualització continua i una visualització de les dades amb filtratges per
tipologia de projectes, àmbits d’actuació o públic, mitjançant la plataforma
Power BI: definir i implemantar el QdC; establiment d’un sistema d’indicadors i
mètriques.
Es proposa la posada en funcionament d’un observatori de fons (a partir del
Deloitte Center for Recovery and Resilience): identificació dels agents;
monitoritge diari i recollida de novetats; anàlisi. Es planteja un filtratge de les
convocatòries més rellevants, d’interès per l’Ajuntament, i s’ofereix un exemple
concret a partir de la política de “Cuidados y políticas de empleo”.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera parcialment adequada i executable i resulta
tanmateix coherent amb l’objecte del contracte.

2,67 punts

4 punts

1 punt

2 punts

a2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Fitxa detall de plans publicats (periodicitat per cada pla publicat).
- Alerta de novetats: nota inforamtiva en forma de newsletter (segons
novetats molt rellevants).
- Documentació de suport: infografies, gràfics i documentació de suport
(segons novetats rellevants).
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requerides. Es considera parcialment adequada i executable i resulta
tanmateix coherent amb alguns aspectes del contracte.
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b. Proposta d’enfocament analític i organitzatiu per a l’anàlisi dels projectes estratègics des de la
perspectiva del seu encaix amb els diferents mecanismes de finançament mitjançant fons europeus,
fins a 6 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst en
la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a l’anàlisi dels projectes des de la
perspectiva del seu encaix amb les diferents convocatòries i altres mecanismes de finançament que
s’estableixin per part de les administracions convocants, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.2
del plec de prescripcions tècniques. Es valoraran els aspectes previstos en els apartats b1 i b2 i
s’atorgarà la puntuació en funció del grau de detall, viabilitat i coherència de la proposta.
Puntuació
obtinguda

Puntuació
màxima

0 punts

4 punts

0 punts

2 punts

3,33 punts

4 punts

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA
b1. El procediment proposat per a l’anàlisi dels projectes i actuacions.
S’efectuarà una anàlisi estratègica que es recollirà en un l’informe “Plan de
Financiación Pública” de caràcter bimensual. Amb la mateixa peridodicitat
s’efectuarà una revisió de l’estat dels projectes presentats i dels projectes
d’altres entitats i s’informarà de les noves convocatòries.
La proposta no aporta informació rellevant respecte a l’anàlisi dels projectes des
de la perspectiva del seu encaix amb els mecanismes de finançament.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
b2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- “Plan de Financiación Pública”.
- Informes de situació.
La proposta no aporta informació rellevant respecte a l’anàlisi dels projectes des
de la perspectiva del seu encaix amb els mecanismes de finançament.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
b1. El procediment proposat per a l’anàlisi dels projectes i actuacions.
Es proposa, si escau, realització de workshops. Realització d’un Gap Analysis
entre les característiques dels projectes i els requisits de les convocatòries dels
NGEU. Estudi de l’encaix en altres convocatòries, si és necessari, i realització del
GAP Analysis.
Per monotoritzar l’avenç del GAP Analysis es crearà una QdC: objectius
d’execució i KPI’s de seguiment, amb un sistema d’alertes per detectar
endarreriments i incidències.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
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necessitats requirides. Resulta, tanmateix, tècnicament adequada i executable,
i és coherent amb l’objecte.
b2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Fitxes descriptives per cada projecte.
- Document explicatiu del GAP Analysis (en funció de les convocatòries).
- Quadre de comandament de monotorització de l’encaix dels projectes
(diari).
- Informe de seguiment de l’evolució del GAP Analysis (Setmanal).
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

2 punts

2 punts

UTE BALAÑA EGUIA ADVOCATS I ECONOMISTES SL – FUNDACIONS FINNOVA AUDITORES,SL
b1. El procediment proposat per a l’anàlisi dels projectes i actuacions.
Es proposa una “valoració dels projectes a realitzar i adequació dels mateixos a
les diferents convocatòries. Identificació de conceptes i enfocament clau de
cada convocatòria. Anàlisi i adaptació de la idea de cada projecte a les bases de
cada programa. Matriu d’impacte del projecte. Avaluació ex-ante”.
No s’efectua una proposta concreta i detallada respecte a l’anàlisi dels
projectes des de la perspectiva del seu encaix amb els mecanismes de
finançament.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.

0 punts

4 punts

0 punts

2 punts

4 punts

4 punts

b2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
L’empresa no efectua cap proposta concreta.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
KPMG ASESORES SL
b1. El procediment proposat per a l’anàlisi dels projectes i actuacions.
Es proposa una primera fase d’anàlisi d’acord amb 5 criteris: Pla de
Transformació, Recuperació i Resiliència; Programes tractors d’inversió; PERTE;
Plans sectorials; Next Generation Catalonia.
L’anàlisi dels projectes i actuacions s’efectuarà a dos nivells complementaris:
a) Criteris d’encaix:
- Comprovar i assegurar que els 81 projectes del Dossier Barcelona tenen
alineament en el PRTR; monoritzar les diferents opcions de finançament:
verificar l’encaix dels projectes del Dossier Barcelona així com d’altres en
els 20 programes tractors; analitzar la convergència entre els projectes
de Barcelona i les principals línies d’inversió previstes; si escau, en cas
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d’àrees d’inversió sense projecte, cerca interna de projectes o
construcció ad-hoc.
- Analitzar les oportunitats dels projectes vinculats als PERTE i
monitorització dels mateixos.
- Anàlisi de l’encaix dels projectes amb els plans sectorials (a banda dels
inclosos en el PRTR).
- Anàlisi de l’encaix dels projectes amb l’estratègia de la Generalitat de
Catalunya i suport en la interlocució.
b) Anàlisi criteris d’elegibilitat. Es proposa que els diferents projectes passin un
“estressament” dels criteris d’elegibilitat segons 3 paràmetres:
- Aspectes generals (8): Encaix en PRTR; Impacte en el creixement
sostenible; MDI’s; Capacitat de crear ocupació; Presència partners
privats; Públic beneficiari; Caràcter innovador de la proposta; Abast
territorial.
- Impactes (9), per valorar el grau de transformació: Capacitat per
respondre a les crisis; Contribució a la transició energètica, a la
transformació digital, al PIB/VAB; DNSH; Capacitat per recolzar
empreses; Sector afectat per pandèmia; Impacte en drets socials;
Equilibri territorial.
- Finançament i calendari.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
b2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Informe d’encaix al NGEU.
- Informe d’encaix als criteris d’elegibilitat.
- Document de pressupost inclòs en l’informe d’encaix.
- Matriu de projectes analitzats.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

2 punts

2 punts

UTE MAZARS-SILO
b1. El procediment proposat per a l’anàlisi dels projectes i actuacions.
Es proposa una fase 0 de diagnosi i una posterior fase d’anàlisi i priorització de
projectes a partir de 3 criteris: Potencial impacte socio-econòmic; Alineació
estratègica amb prioritats establertes a nivel europeu i espanyol; Relació amb
prioriats de CC.AA. S’efectuarà un encreuament amb instruments de 2,67 punts
finançament/convocatòries.
Es defineixen les variables per verificar l’encaix (Estructura i abast; Règim
jurídic; Despeses elegibles; Cronograma; Capacitat pressupostària),
s’estableixen els nivells d’encaix (segons palanca, component, reformainversió). S’aporta un exemple pràctic d’alineació.

4 punts
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La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta tanmateix tècnicament adequada i executable i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.
b2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Informe sobre les capacitats de les unitats de l’Ajuntament de Barcelona.
- Fitxes definitives dels projectes.
- Mapa d’iniciatives.
- Document de l’encaix de cada projecte en els diferents mecanismes de
finançament.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta, tanmateix, tècnicament adequada i executable, i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.

1,33 punts

2 punts

2 punts

4 punts

1 punt

2 punts

DELOITTE CONSULTING, SL
b1. El procediment proposat per a l’anàlisi dels projectes i actuacions.
S’efectua una detecció preliminar de components del PRTR rellevants per
l’Ajuntament. Es recomana la classificació dels projectes del Dossier Barcelona
en funció de tipologia, pressupost i característiques comunes que permetrà
identificar possibles agrupacions de projectes i, d’acord amb això, es detalla
una proposta preliminar de classificació en línies d’inversió i eixos.
Es proposa una metodologia per validar l’encaix dels projectes amb els
diferents instruments de finançament per diposar un estudi previ a les
convocatòries. S’efectua una proposta preliminar d’acoblament amb les
diferents polítiques i components. Addicionalment, es proposa que l’OT efectuï
un mapeig dels projectes amb les MDI’s.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta, tanmateix, parcialment adequada i executable, i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.
b2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Fitxes descriptives dels projectes (S’efectua una proposta de tipologia i
característiques).
- Pla de posicionament (document definitiu de planificació i posicionament
de l’Ajuntament).
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta tanmateix parcialment adequada i executable i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.
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c. Proposta d’adaptació i/o reformulació del projectes, fins a 7 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst en
la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a l’adaptació i reformulació de projectes,
d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.3 del plec de prescripcions tècniques. Es valoraran els
aspectes previstos en els apartats c1, c2 i c3 i s’atorgarà la puntuació en funció del grau de detall,
viabilitat i coherència de la proposta.
Puntuació
obtinguda

Puntuació
màxima

1,5 punts

3 punts

1 punt

2 punts

1 punt

2 punts

3 punts

3 punts

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA
c1. El procediment proposat per a l’adaptació i/o reformulació dels projectes
per donar resposta a les diferents convocatòries.
S’analitzarà la matriu de priorització amb l’Ajuntament i es seleccionaran els
projectes susceptibles d’adaptació o reformulació. S’identificaran les qüestions
crítiques per incrementar les probabilitats d’èxit.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta tanmateix, parcialment adequada i executable i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.
c2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es treballaran els projectes Canvas de projecte (programari) amb diferents
paràmetres.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta tanmateix, parcialment adequada i executable i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.
c3. Els mecanismes d’interlocució amb els diferents responsables tècnics que
hauran de desenvolupar l’adaptació i/o reformulació dels projectes.
Reunions de seguiment entre el Cap de l’OT i l’Ajuntament. Diàleg entre
l’especialista de l’empresa i l’àrea o responsable de l’actuació.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta, tanmateix, parcialment adequada i executable, i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
c1. El procediment proposat per a l’adaptació i/o reformulació dels projectes
per donar resposta a les diferents convocatòries.
Es proposen les següents accions:
- Gap d’adaptació/reformulació: identificació de requerimens no coberts o
amb recorregut de millora; anàlisi cost-benefici; disseny de la
transformació; estudi d’impacte.
- Elaboració d’un infome de transformació justificatiu; reunió d’avaluació;
elaboració de full de ruta, lliurament d’informe final amb full de ruta i KPI’s.
- Execució de la transformació: establiment de mecanismes de seguiment.
Es proposen mecanismes de control mitjançant un quadre de comandament
amb principals fites i indicadors de compliment, així com un informe per
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projecte de desviacions, riscos i plans de mitigació.
Es donarà suport en l’alineació dels projectes amb els NGEU per detectar
l’existència de sinèrgies i les possibilitats de complementarietat, escalabilitat i
transversabiliat, amb eventuals reunions entre promotors.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
c2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Informe resum de millores de projecte.
- Fitxes de projectes nous o transformats.
- QdC global de transformació.
- Informe per projecte de riscos i plans de mitigació.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

2 punts

2 punts

c3. Els mecanismes d’interlocució amb els diferents responsables tècnics que
hauran de desenvolupar l’adaptació i/o reformulació dels projectes.
Reunions d’avaluació, de llançament del pla de transformació i reunions ad-hoc
amb l’equip tècnic. Accés remot al QdC i reporting als Comitè de seguiment i al
1,67 punts
Comitè de Direcció del QdC i de l’Informe de desviacions i riscos.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta, tanmateix, tècnicament adequada i executable i
és coherent amb l’objecte.

2 punts

UTE BALAÑA EGUIA ADVOCATS I ECONOMISTES SL – FUNDACIONS FINNOVA AUDITORES,SL
c1. El procediment proposat per a l’adaptació i/o reformulació dels projectes
per donar resposta a les diferents convocatòries.
No s’inclou cap proposta concreta corresponent a aquest criteri de valoració.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.

0 punts

3 punts

0 punts

2 punts

0 punts

2 punts

c2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
No s’inclou cap proposta concreta corresponent a aquest criteri de valoració.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
c3. Els mecanismes d’interlocució amb els diferents responsables tècnics que
hauran de desenvolupar l’adaptació i/o reformulació dels projectes.
No s’inclou cap proposta concreta corresponent a aquest criteri de valoració.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.

15

KPMG ASESORES SL
c1. El procediment proposat per a l’adaptació i/o reformulació dels projectes
per donar resposta a les diferents convocatòries.
L’adaptació dels projectes es durà a terme en base als principis de
conceptualització, justificació i comunicació.
La primera fase de conceptualització comprendrà:
- Comprensió de la convocatòria: anàlisi dels requeriments tècnics. Avaluació
de: requisist excloents i eliminatoris; criteris que doten de valor als
projectes i actuacions; despeses i inversions subvencionables en funció dels
objectius de la convocatòria; establiment d’indicadors realistes (1 dia des de
la priorització de la candidatura).
- Identificació d’actuacions: fracció dels projectes en actuacions; selecció
segons convocatòria i segons criteris de maximització de puntuació; encaix
de despeses subvencionables (1/2 dies des de la priorització de la
candidatura).
- Articulació d’un nou projecte segons dues premisses: articulació de
diferents actuacions en un nou projecte; canvi d’actuacions en un projecte
amb encaix en la convocatòria. (1/2 dies des de la priorització de la
candidatura). Presentació d’actuacions: costos associats i beneficis que
aporten.
En la segona fase de seguiment i documentació s’elaborarà un informe
d’idoneïtat i s’efectuarà la defensa i validació de l’articulació d’actuacions de
nous projectes amb els agents involucrats.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

3 punts

3 punts

2 punts

2 punts

2 punts

2 punts

c2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Informe d’idoneïtat: particularitats de la convocatòria i nova articulació
d’actuacions.
- Relat del nou projecte.
- QdC de seguiment del conjunt d’actuacions arranjades amb detall dels
indicadors de seguiment.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
3. Els mecanismes d’interlocució amb els diferents responsables tècnics que
hauran de desenvolupar l’adaptació i/o reformulació dels projectes.
Es proposa i es calendaritza un procés de presentació i validació dels beneficis
de la configuració d’un nou projecte amb els agents involucrats: nomenament
d’un tècnic responsable; sessió de presentació als equips tècnics; validació i
inici dels treballs. Es proposa i es calendaritza un model de relació entre l’OT i
els responsables tècnics dels projectes que hauran de desenvolupar l’adaptació
i reformulació dels projectes, segons activitat, responsable, periodicitat,
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lliurables i validador. S’exposa l’estructura matricial d’aquest model de relació i
els agents implicats en aquest model.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
UTE MAZARS-SILO
c1. El procediment proposat per a l’adaptació i/o reformulació dels projectes
per donar resposta a les diferents convocatòries.
S’inclou un Pla de treball amb 3 fases.
- Identificació dels punts crítics del projecte i possibles punts d’adaptació o
millora.
- Proposta de reformulació: divisió en subprojectes o apartats per al seu
encaix individual; modificació de les actuacions; ajust de pressupost;
actualització de cronograma.
- Avaluació de beneficis: encaix amb convocatòries; encaix amb PRTR;
sineègies amb altres fons de finançament i amb altres projectes; cooperació
amb altres organismes o entitats.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable, i és coherent amb l’objecte.

3 punts

3 punts

2 punts

2 punts

1,33 punts

2 punts

2 punts

3 punts

c2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Document sobre identificació de punts crítics.
- Document sobre desenvolupament adaptació del projecte.
- Document sobre beneficis esperats.
- Document sobre resultats obtinguts.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
c3. Els mecanismes d’interlocució amb els diferents responsables tècnics que
hauran de desenvolupar l’adaptació i/o reformulació dels projectes.
Es planteja un Pla de comunicació: designació d’un responsable tècnic, canals
de comunicació i periodicitat segons necessitats.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta tanmateix tècnicament adequada i executable i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.
DELOITTE CONSULTING, SL
c1. El procediment proposat per a l’adaptació i/o reformulació dels projectes
per donar resposta a les diferents convocatòries.
Es proposa un procediment d’aplicació únic per a l’adaptació i/o reformulació
dels projectes; identificació convocatòria; anàlisi; identificació de projectes
susceptibles d’encaixar; estudi en profunditat; disseny i justificació de la
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proposta; validació; suport en la readaptació de la fitxa de projecte. Es proposa
l’ús de les següents eines: Ten types of Innovation i Project Canvas.
Es proposen activitats i serveis addicionals, tals com definir nous projectes,
convenis directes, sinèrgies amb empreses privades que no es corresponen amb
l’objecte del contracte en la fase d’adaptació i reformulació de projectes.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta, tanmateix, tècnicament adequada i executable, i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.
c2. La tipologia i característiques de la documentació que s’elaborarà.
Es proposa la següent documentació:
- Checklist de criteris d’avaluació.
- Anàlisi DAFO.
- Informe justificatiu (Power Point).
- Nova fitxa de projecte.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

2 punts

2 punts

2 punts

2 punts

c3. Els mecanismes d’interlocució amb els diferents responsables tècnics que
hauran de desenvolupar l’adaptació i/o reformulació dels projectes.
Es proposen mecanismes d’interrelació amb els agents clau: espais de treball
col·laboratiu, respositori documental entre d’altres. En particular, es
desenvolupen les reunions de treball i de seguiment com a principal
mecanisme, i es proposen diferents dinàmiques per garantir l’agilitat i
l’optimització de les sessions a partir de la metodologia design thinking.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
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d. Proposta organitzativa per a la preparació i presentació de candidatures, fins a 7 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst en
la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a la preparació i presentació de
candidatures, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.4 del plec de prescripcions tècniques. Es
valoraran els aspectes previstos en els apartats d1, d2, d3 i d4 i s’atorgarà la puntuació en funció del
grau de detall, viabilitat i coherència de la proposta.
Puntuació
obtinguda

Puntuació
màxima

0 punts

2 punts

0 punts

2 punts

0 punts

2 punts

0 punts

1 punt

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA
d1. El procediment proposat per al procés de preparació de candidatures.
S’ofereix una metodologia per a la preparació i gestió de projectes
col·laboratius (estructura central del consorci; reunions amb socis, etc).
S’exposa un cronograma aplicable a qualsevol convocatòria.
S’exposen les diferents fases del procés de preparació i elaboració de projectes:
definició de l’estructura del projecte, reunió de llançament, cerca de socis i
elaboració de la proposta.
Es considera que l’enfocament centrat en projectes col.laboratius, que inclou la
recerca de socis, no es correspon amb l’objecte del contracte.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
d2. El procediment proposat per al procés de presentació de candidatures.
S’ofereix la presentació de la proposta “davant la Comissió Europea o els
organismes regionals o nacionals”.
La presentació de les propostes per part de l’empresa consultora no es
correspon amb l’objecte del contracte. L’enfocament no es correspon amb els
mecanismes de distribució dels fons NGEU.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
d3. Els mecanismes de seguiment i control que s’estableixin en el procés de
preparació i presentació de les candidatures a l’efecte de garantir el
compliment dels terminis i dels requisits que s’estableixin en les convocatòries.
S’ofereix un seguiment tècnico-administratiu, “des de la resolució provisional
fins a la definitiva” i s’ofereix suport en cas de visista d’un “organisme
avaluador”.
Algunes de les propostes no es corresponen amb l’objecte del contracte i, en
conjunt, la proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes.
Es considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
d4. La tipologia i característiques de la documentació i dels mecanismes de
comunicació que s’utilitzaran.
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Es proposa documentació addicional, sense concretar.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
d1. El procediment proposat per al procés de preparació de candidatures.
Suport personalitzat per a la definició dels projectes, i calendarització. Bústia
centralitzada de consultes i telèfon per a la resolució de dubtes. Anàlisi de
riscos i proposta d’alternatives. Exemplificacions anonimitzades.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta, tanmateix, parcialment adequada i executable, i
és coherent amb alguns aspectes del contracte.

1 punt

2 punts

1 punt

2 punts

1 punt

2 punts

1 punt

1 punt

d2. El procediment proposat per al procés de presentació de candidatures.
Seguiment de tasques, terminis i assignació de responsabilitats. Seguiment
periòdic de l’estat de la tramitació de la sol·licitud. Pla d’acció en cas
d’endarreriment.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera, tanmateix, parcialment adequada i
executable, i és coherent amb alguns aspectes del contracte.
d3. Els mecanismes de seguiment i control que s’estableixin en el procés de
preparació i presentació de les candidatures a l’efecte de garantir el
compliment dels terminis i dels requisits que s’estableixin en les convocatòries.
Definició i seguiment setmanal de KPI’s. Creació d’una bústia de preguntes per
donar resposta als dubtes dels operadors. Creació d’un document sobre
dubtes; addicionalment consultes via telèfon. Reporting als comitès de
seguiment i de direcció.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera, tanmateix, parcialment adequada i
executable i és coherent amb alguns aspectes del contracte.
d4. La tipologia i característiques de la documentació i dels mecanismes de
comunicació que s’utilitzaran.
Es proposa el següent:
- Realització d’un webinar d’enteniment sobre la documentació genèrica.
- Quadre de seguiment de tasques de tramitació de candidatures.
- Bústia de preguntes.
- Document de FAQ’s.
- Informe de seguiment i KPI’s de presentació de candidatures.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
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UTE BALAÑA EGUIA ADVOCATS I ECONOMISTES SL – FUNDACIONS FINNOVA AUDITORES,SL
d1. El procediment proposat per al procés de preparació de candidatures.
Es proposa una elaboració d’un pla de treball i cronograma per a cada
convocatòria i preparació del models de recollida d’informació.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.

0 punts

2 punts

0 punts

2 punts

0 punts

2 punts

0 punts

1 punt

2 punts

2 punts

d2. El procediment proposat per al procés de presentació de candidatures.
Es proposa el “disseny, planificació i redacció de propostes, de formularis,
memòries tècniques especialitzades i altra documentació necessària”, així com
l’elaboració d’un pla de finançament del projecte. Suport en la cerca de socis.
Consultoria tècnica, legal i administrativa, i avaluació d’impacte de projectes.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
d3. Els mecanismes de seguiment i control que s’estableixin en el procés de
preparació i presentació de les candidatures a l’efecte de garantir el
compliment dels terminis i dels requisits que s’estableixin en les convocatòries.
La proposta no inclou, de manera específica, mecanismtes de seguiment i
control.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
d4. La tipologia i característiques de la documentació i dels mecanismes de
comunicació que s’utilitzaran.
Es proposa el següent:
- Matriu d’impacte de projecte.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
KPMG ASESORES SL
d1. El procediment proposat per al procés de preparació de candidatures.
Es planteja com a objectiu acompanyar els responsables tècnics dels projectes i
els operadors en el procés de presentació de candidatures i s’identifiquen les
següents fases:
- Verificació de la inclusió de la inversió prevista en els projectes del Dossier
Barcelona o en d’altres generats ad hoc en el programa d’inversions de
l’Ajuntament: es planteja el procés de verificació que inclou el trasllat de la
informació a la direccció de Pressupostos i Inversions per garantir que la
inversió està prevista o, en cas contrari la proposta a la GPiH per a la seva
incorporació.
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- Redacció del projecte: s’exposa el procés calendaritzat de redacció dels
projectes: anàlisi de la documentació administrativa i revisió dels
esborranys de memòria tècnica.
- Revisió del projecte: s’exposa el procés calendaritzat de revisió del projecte,
tenint en compte els apartats de justificació dels impactes, indicadors de
projecte i altres especificacions segons convocatòria. Revisió crítica per
assegurar el compliment dels requisits formals de la convocatòria i proposta
de canvis si és necessari.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
d2. El procediment proposat per al procés de presentació de candidatures.
Es planteja la recopilació de la documentació necessària, suport en el procés de
presentació a la convocatòria, seguiment i monotorització de la concessió.
S’identiquen les següents tasques:
- Definició del responsable últim de la convocatòria amb poder de signatura i
de representació, així com dels diferents responsables tècnics.
- Suport al responsable de la presentació.
- Sessions on-line en el moment de presentar la candidatura.
- Assegurar la disponibilitat dels programes informàtics necessaris.
- Desar en l’estructura documental els documents oficials presentats.
- Pla alternatiu per als supòsits de plataforma col·lapsada, problemes de
signatura electrònica i programes informàtics.
- Resguard del registre d’entrada en l’estructura de gestió documental.
- Monitorització dels resultats de la convocatòria.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

2 punts

2 punts

2 punts

2 punts

d3. Els mecanismes de seguiment i control que s’estableixin en el procés de
preparació i presentació de les candidatures a l’efecte de garantir el
compliment dels terminis i dels requisits que s’estableixin en les convocatòries.
Es proposen els següents mecanismes de seguiment i control:
- Dubtes: configuració de l’OT com a únic punt d’entrada de consultes i
dubtes, de la seva formulació i tramesa als òrgans convocants. Detecció de
dubtes que per la seva naturalesa s’han d’incloure en el document FAQ´s.
Manteniment del registre de contactes dels òrgans convocants. Un cop es
disposi de les respostes, informació als actors involucrats, actualització del
document de resum de dubtes de la convocatòria i del FAQ´s.
- Avisos: Calendari de fites i terminis per convocatòria. Es planteja un
calendari intern de l’avenç de les convocatòries i de les fites a complir:
possibles desviacions, mesures correctives. S’enumeren les principals
desvicions susceptibles de ser detectades.
- Riscos: gestió i seguiment de riscos, i proposta d’alternatives. Es proposa la
següent metodologia:
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· Identificació i anàlisi de riscos: mapa de riscos inicial; riscos interns i

externs, dependències entre línies de treball.
· Definició dels plans de mitigació i control: anàlisi qualitativa,

probabilitat i impacte esperat; escalat als comitès de seguiment i
direcció; incorporació al repositori comú.
· Implementació d’accions correctores: seguiment i avaluació; revisió en
el comitè de seguiment; incorporació al repositori comú.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
d4. La tipologia i característiques de la documentació i dels mecanismes de
comunicació que s’utilitzaran.
Es proposa el següent:
- Actes de les reunions.
- Acta de confirmació de inclusió en el PIM.
- Flux de verificació de inclusió en el PIM detallat.
- Consumer Journey per cada ajuda.
- Documentació d’anàlisi específica per cada ajuda.
- Document de resum de dubtes de la convocatòria.
- FAQ´s.
- E-mail corporatiu i una bústia de correu de l’OT.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

1 punt

1 punt

UTE MAZARS-SILO
d1. El procediment proposat per al procés de preparació de candidatures.
Es plantegen dues fases:
- Estudi i anàlisi dels requisits establerts a la convocatòria: tipologia
convocatòria, tipologia d’ajuda, objectius específics, projectes o despeses
subvencionables; pressupost i intensitat de les ajudes, tipologia de
beneficiaris, termini execució, termini presentació, documentació. Es 1,67 punts
proposa elaborar una fitxa de convocatòria i una llista de comprovació.
- Elaboració d’un informe de viabilitat: resultats positiu o negatiu, adaptació i
reformulació, si escau.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta tanmateix tècnicament adequada i executable i
és coherent amb l’objecte.

2 punts

d2. El procediment proposat per al procés de presentació de candidatures.
Es proposa una jornada de formació amb els responsables tècnics per informar i
analitzar la convocatòria. Assessorament i acompanyament en l’elaboració de
memòries tècniques i econòmiques i de la documentació administrativa.
Assessorament i acompanyament en la presentació de la sol·licitud a través de

1 punt

2 punts
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la seu electrònica.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Resulta, tanmateix, parcialment adequada i executable i
és coherent amb l’objecte.
d3. Els mecanismes de seguiment i control que s’estableixin en el procés de
preparació i presentació de les candidatures a l’efecte de garantir el
compliment dels terminis i dels requisits que s’estableixin en les convocatòries.
S’exposa que els mecanismes descrits anteriorment (fitxa, llista de comprovació
0,67 punts
i informe de viabilitat) garanteixen un impacte de riscos molt baix.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes.
Tanmateix, resulta parcialment adequada i executable, i coherent amb alguns
aspectes del contracte.

2 punts

d4. La tipologia i característiques de la documentació i dels mecanismes de
comunicació que s’utilitzaran.
Es proposa el següent:
- Fitxa de convocatòria.
- Llistat de comprovació.
- Informe de viabilitat.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes.
Tanmateix, resulta parcialment adequada i executable, i coherent amb alguns
aspectes del contracte.

0,5 punts

1 punt

1 punt

2 punts

1 punt

2 punts

2 punts

2 punts

DELOITTE CONSULTING, SL
d1. El procediment proposat per al procés de preparació de candidatures.
Es proposa, com a pas previ, la identificació i comprensió del procediment
administratiu associat a cada instrument. S’elaborarà un checklist amb les
tasques a seguir i la documentació associada a cada convocatòria, assignant
responsables i datelines per a l’entrega dels lliurables, que serà actualitzat per
monitoritzar l’avenç en la presentació de la convocatòria. Un cop realitzades les
tasques previstes en el checklist es validarà la documentació associada.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirideses. Es considera, però, parcialment adequada i executable,
i coherent amb alguns aspectes del contracte.
d2. El procediment proposat per al procés de presentació de candidatures.
El procediment descrit en l’apartat d1. inclou tasques referents tant a la
preparació com a la presentació de candidatures.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirideses. Es considera, però, parcialment adequada i executable,
i coherent amb alguns aspectes del contracte.
d3. Els mecanismes de seguiment i control que s’estableixin en el procés de
preparació i presentació de les candidatures a l’efecte de garantir el
compliment dels terminis i dels requisits que s’estableixin en les convocatòries.
Es proposen els següents mecanismes:
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- QdC per cada convocatòria per visualitzar l’estat de les tasques associades a
la preparació i presentació de les candidatures, identificació dels
responsables de les tasques, detectar les desviacions que puguin afectar al
compliment dels terminis, i alertes que informaran de novetats i/o canvis
en la convocatòria.
- Recopilació centralitzada de dubtes i consultes: es proposa un document de
FAQ’s per cada candidatura.
- Elaboració de documents i altres eines de comunicació.
- Detecció de riscos i proposta d’accions mitigadores. Es planteja la següent
metodologia:
· Identificació i anàlisi mitjançant un mapa de riscos.
· Estratègia de mitigació: anàlisi qualitativa, probabilitat.
· Accions mitigadores: desplegament de controls; política de seguiment i
avaluació a través de QdC.
· Seguiment i millora: control continu, supervisió i avaluació.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
d4. La tipologia i característiques de la documentació i dels mecanismes de
comunicació que s’utilitzaran.
Es proposa el següent:
- QdC per convocatòria.
- FAQ’s.
- Checklist.
- Comunicats amb format visual, mitjançant correu electrònic.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte

1 punt

1 punt
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e. Proposta organitzativa per a la coordinació i gestió dels projectes en les fases d’execució, fins a 7
punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst en
la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a la coordinació i suport a la gestió dels
projectes en les diferents fases d’execució dels projectes, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.5
del plec de prescripcions tècniques. Es valoraran els aspectes previstos en els apartats e1, e2 i e3 i
s’atorgarà la puntuació en funció del grau de detall, viabilitat i coherència de la proposta.
Puntuació
obtinguda

Puntuació
màxima

0 punts

3 punts

0 punts

3 punts

0,33 punts

1 punt

2 punts

3 punts

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA
e1. El procediment proposat per al seguiment i control de les contractacions.
Es proposa l’assessorament en l’elaboració del plec de condicions.
El plantejament està enfocat en el disseny i gestió d’un acord per a la creació
d’un consorci, la qual cosa no contitueix l’objecte del contracte.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
e2. El procediment proposat per al seguiment i control de les tasques de gestió
administrativa i financera durant l’execució del projecte.
La proposta inclou aspectes tals com la “negociació de la proposta”, des de la
resolució provisional de l’oferta fins a la definitiva; així com, el suport en el
supòsit de visites de l’organisme avaluador o de socis.
Aquest plantejament no es correspon amb l’objecte del contracte.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
e3. Els mecanismes de control de l’estat de l’execució dels projectes.
Es proposa un Pla de seguiment i avaluació amb un QdC, amb el disseny de
quadre de marc lògic (Metodologia MML).
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera tanmateix parcialment adequada i executable i resulta coherent amb
alguns aspectes del contracte.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
e1. El procediment proposat per al seguiment i control de les contractacions.
Es proposa un QdC de les contractacions en el que s’inclouran tots els projectes
per convocatòria adjudicada i contractació necessària, amb fixació de terminis i
requisits, així com l’establiment d’indicadors mesurables per controlar el
progrés diari/setmanal/mensual de les contractacions. Per cada indicador
s’estimarà el temps mig i el valor estimat. Es preveu un sistema d’actualització
de la valoració.
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La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides Es considera, però, parcialment adequada i executable i
coherent amb l’objecte.
e2. El procediment proposat per al seguiment i control de les tasques de gestió
administrativa i financera durant l’execució del projecte.
Es proposa un quadre de seguiment de les tasques de gestió administrativa i
financera a realitzar amb dates límit i assignació de responsabiliats així com
l’establiment d’indicadors mesurables per controlar el seu progrés
diari/setmanal/mensual. Per cada indicador s’estimarà el temps mig i el llindar
d’execució. Es preveu un sistema d’actualització de la valoració.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides Es considera, però, parcialment adequada i executable i
resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.

1,5 punts

3 punts

1 punt

1 punt

e3. Els mecanismes de control de l’estat de l’execució dels projectes.
Es preveuen reunions setmanals de control dels quadres de seguiment i de
compliment d’indicadors i reports setmanals mitjançant fitxes estandarditzades
per part dels actors implicats en el projecte. Es proposa un reporting als
comités de seguiment i direcció mitjançant un QdC que reculli la informació
dels quadres de seguiment i dels indicadors, així com el disseny d’un pla de
contingències per atendre imprevistos i endarreriments.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

UTE BALAÑA EGUIA ADVOCATS I ECONOMISTES SL – FUNDACIONS FINNOVA AUDITORES,SL
e1. El procediment proposat per al seguiment i control de les contractacions.
No inclou cap referència concreta. Es planteja l’estratègia per a la cerca de
socis, la qual cosa no contitueix l’objecte del contracte.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.

0 punts

3 punts

0 punts

3 punts

0,5 punts

1 punt

e2. El procediment proposat per al seguiment i control de les tasques de gestió
administrativa i financera durant l’execució del projecte.
No inclou cap referència concreta més enllà d’un enfocament general de
“Seguiment de convocatòries, sol·licituds i projectes” ja referenciat.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
e3. Els mecanismes de control de l’estat de l’execució dels projectes.
Es planteja un enfocament general de Seguiment de convocatòries, sol·licituds i
projectes.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera tanmateix parcialment adequada i
executable i coherent amb alguns aspectes del contracte.
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KPMG ASESORES SL
e1. El procediment proposat per al seguiment i control de les contractacions.
Es plantegen els mecanismes per executar els projectes subvencionats. Es
desenvolupa el procés de contractacions via licitacions i s’exposa el marc legal
establert pel RD 36/2020 i el Decret llei 5/2021 que atorguen una major agilitat.
Es planteja que correspondrà a l’OT donar suport a la planificació de les
contractacions i el posterior seguiment i control dels expedients. S’exposa la
necessitat de prioritzar els expedients a licitar segons la seva urgència i
considerant les sinèrgies o interdependències entre les diverses contractacions
i l’establiment d’un calendari.
S’estableixen les fases següents: divisió del projecte en partides, licitació dels
expedients, execució dels contractes. Es proposa l’ús d’un QdC i d’una Eina
específica per al Seguiment de les contractacions.
- Divisió del projecte en partides: es proposa l’ús d’un QdC durant la fase
prèvia: es descriu el contingut i s’enumeren els KPI’s que es proposa
emprar. S’estableixen els objectius de traçabilitat, compliment de terminis,
comunicació i compliment de la documentació, i s’exposa el procediment
d’actualització del QdC mitjançant els indicadors.
- Licitació dels expedients i execució dels contractes: es planteja una eina de
seguiment de les contractacions, i es descriuen les seves característiques,
segons corresponguin a la fase de licitació o a la fase d’execució del
contracte:
· QdC.
· Repositori documental i documentació de suport: Guia sobre gestió de
projectes i FAQ’s específiques/documentació compliment obligacions
de les empreses contractistes.
· Alertes de terminis: càlcul automatitzat de terminis; alertes predefinides;caldendari d’execució i gràfic Gantt.
· Descàrrega de dades del contracte sobre l’eina digital o l’eina de
licitació electrònica de l’Ajuntament.
A banda, es proposa el següent suport: bústia de consultes, guies de suport a
les convocatòries, formació i infodays, manuals de suport a la gestió.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

3 punts

3 punts

3 punts

3 punts

e2. El procediment proposat per al seguiment i control de les tasques de gestió
administrativa i financera durant l’execució del projecte.
Es proposa una fitxa de projecte per dur a terme el seguiment operatiu i de
l’estat d’execució d’un projecte i de les seves actuacions i el control de les
tasques de gestió administrativa i financera.
- Estat financer: indicadors de l’estat financer (definits amb la Secretaria
Tècnica), control de l’execució de les despeses segons cronograma definit.
- Estat administratiu: s’enumeren 5 estats administratius.
A partir de l’esmentada fitxa, es planteja la necessitat de definir el model
d’agregació de la informació per construir el QdC, considerant el grau d’avenç
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dels projectes i els diferents àmbits específics de gestió administrativa i
financera, mitjançant l’eina Power BI. S’exposa el procediment per la
construcció del QdC.
Per al seguiment i control de les tasques de gestió administrativa i financera
durant l’execució del projecte, es proposa fer ús de l’eina de seguiment de les
contractacions, amb característiques addicionals establertes a l’efecte, les quals
es descriuen, segons corresponguin a la fase de licitació o a la fase d’execució
del contracte:
- QdC.
- Repositori documental.
- Control d’execució administrativa.
- Control d’execució financera.
- Alertes de terminis.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
e3. Els mecanismes de control de l’estat de l’execució dels projectes.
Es proposa l’ús del QdC i de l’eina específica per al seguiment de les
contractacions abans referenciat.
S’exposa el model de reporting als diferents comitès i es proposa l’elaboració
dels següents informes de seguiment:
- Informe de seguiment global de projectes a partir de les dades del QdC. Es
proposa un possible contingut.
- Informe de seguiment operatiu per contractació, a partir de l’Eina específica
de seguiment de les contractacions. Es proposa un índex de l’informe.
Es proposen diverses metologies a utilitzar per de l’OT (Design Thinking, Agiles,
Lean) i es llisten diverses eines de treball.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.

1 punt

1 punt

0 punts

3 punts

1,5 punts

3 punts

UTE MAZARS-SILO
e1. El procediment proposat per al seguiment i control de les contractacions.
S’exposa la necessitat de desenvolupar plans de seguiment de les
contractacions necessàries i de definir i posar en funcionament indicadors.
No s’inclou cap altra referència concreta respecte a aquest apartat.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
e2. El procediment proposat per al seguiment i control de les tasques de gestió
administrativa i financera durant l’execució del projecte.
Es planteja, amb caràcter general i sense incloure una referència concreta a les
tasques de gestió financera i administrativa, un sistema de control global de la
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cartera de projectes aprovats, amb les fites de seguiment, la participació d’un
comitè de seguiment del contracte i d’un comitè del projecte, i els documents
associats. Es planteja la necessitat que l’OT identifiqui i gestioni els següents
elements: identificació de les parts interessades, definició de l’estructura de
governança; assignació d’una Matriu d’Assignació de Responsables. Es planteja
elaborar en cada cas un Manual del Projecte amb els requisits tècnics,
administratius i financers entre d’altres, l’establiment d’un Comitè de
Seguiment i la documentació del procés de gestió de canvis i de riscos. Es
planteja un Pla d’Adquisicions, sense encaix en l’objecte de la licitació.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera tanmateix parcialment adequada i
executable i coherent amb alguns aspectes del contracte.
e3. Els mecanismes de control de l’estat de l’execució dels projectes.
Es proposa un Pla d’execució del projecte amb desglossament del treball, càlcul
de cost de cada part del treball, càlcul d’hores/dies del personal, pressupost,
cronograma, lliurament d’informes, així com un Pla de lliurables.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera tanmateix parcialment adequada i
executable i coherent amb alguns aspectes del contracte.

0,5 punts

1 punt

1,5 punts

3 punts

1,5 punts

3 punts

DELOITTE CONSULTING, SL
e1. El procediment proposat per al seguiment i control de les contractacions.
Es planteja un suport en les tasques de seguiment i control de les
contractacions. Es detalla aquest suport en relació amb cadascuna d’elles:
redacció i validació dels plecs; anàlisi dels criteris de valoració; publicació del
“concurs”; termini de presentació; resolució de dubtes; valoració de les ofertes.
Es disposarà a l’efecte del QdC, abans referenciat.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera, però, parcialment adequada i executable i
coherent amb alguns aspectes del contracte.
e2. El procediment proposat per al seguiment i control de les tasques de gestió
administrativa i financera durant l’execució del projecte.
Es planteja la realització del seguiment integral del procediment administratiu i
la gestió dels mecanismes al voltant dels següents pilars:
- Gestió de la documentació administrativa particular a l’instrument de
finançament: verificació de la documentació i organització del repositori
documental.
- Estandardització i documentació dels projectes: identificació i configuració
dels documents; estandarització de plantilles i repositori documental.
Es planteja el suport a les tasques gestió financera:
- Anàlisi de la desviació de la “facturació”, hores i recursos: diferències entre
“facturació inical i prevista; desviacions en les hores de feina del projecte;
anàlisi de l’ús dels recursos destinats als projectes.
- Anàlisi del valor afegit: planificació del cost, rendiment (percentatge de la
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planificació completada) i cost real.
- Gestió del pressupost actual: pressupost restant del projecte i estimació del
cost final.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera, però, parcialment adequada i executable i
coherent amb alguns aspectes del contracte.
e3. Els mecanismes de control de l’estat de l’execució dels projectes.
Per assegurar el control i el seguiment òptim es proposa la següent
metodologia:
- Definició dels projectes a executar.
- Elaboració de la planificació global i del mapa de dependències entre
projectes, així com una calendarització global dels terminis. Aquesta
planificació es reflectirà en un QdC.
- Identificació de fites més rellevants.
- Establiment de punts de control amb els agents més rellevants mitjançant
els quals s’actualitzarà l’estat del projecte.
- Detecció de riscos i proposta d’accions mitigadores: elaboració d’un mapa
de riscos.
Es proposa donar suport en la definició d’un model de relació que inclogui els
següents aspectes: mapa d’agents; definició dels comitès (ja definits en el
PCAP); detall dels lliurables; millora contínua. Es proposa establir la figura de
l’interlocutor de referència de cada projecte.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera, però, parcialment adequada i executable i
coherent amb alguns aspectes del contracte.

0,5 punts

1 punt
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f. Proposta organitzativa per a la coordinació i gestió en la fase de tancament i justificació dels
projectes, fins a 7 punts.
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de desenvolupament i la qualitat del procediment previst en
la proposta, considerant les diferents tasques necessàries per a la coordinació i suport a la gestió dels
projectes en la fase de tancament i justificació, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2.6 del plec
de prescripcions tècniques. Es valoraran els aspectes previstos en els apartats f1 i f2 i s’atorgarà la
puntuació en funció del grau de detall, viabilitat i coherència de la proposta.
Puntuació
obtinguda

Puntuació
màxima

0 punts

4 punts

0 punts

3 punts

4 punts

4 punts

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA
f1. El procediment proposat de seguiment i control del procés tancament i
justificació de les despeses.
Es proposen informes de progrés: elaboració d’informes econòmics i revisió
dels tècnics i dels lliurables, i presentació davant els organismes corresponents.
La proposta conté diverses referències a la participació de socis en projectes
col·laboratius, la qual cosa no es correspon amb l’objecte principal del
contracte.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
f2. Els mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses.
La proposta corresponent a l’apartat f2 es considera inclosa en el plantejament
efectuat en l’apartat anterior.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
f1. El procediment proposat de seguiment i control del procés tancament i
justificació de les despeses.
Es plantegen les següents accions de coordinació i suport:
- Disseny d’un quadre de seguiment del procés de tancament i justificació:
documentació de justificació; tasques de gestió administrativa i financera
necessàries, dates límit i assignació de responsables.
- Fixació d’indicadors mesurables.
- Elaboració d’un pla de contingències.
- Actualització i seguiment continu: actualització setmanal del quadre i dels
indicadors mesurables, seguiment dels QdC i dels indicadors, reunions
setmanals.
Es plantegen els següents mecanismes de control i comunicació i de sistema de
reporting als comités de seguiment i de direcció:
- Reunions de treball setmanal.
- Fitxes estandarditzades per tal que els operadors reportin setmanalment
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l’avenç en les fases de tancament i justificació.
- QdC /dashboard per plasmar la informació del quadre de seguiment i dels
indicadors mesurables per al reporting als comitès.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar. Resulta tècnicament adequada i
executable i és coherent amb l’objecte.
f2. Els mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses.
Les tasques descrites en l’apartat f1. inclouen també la proposta referent als
mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses. A més, es
proposa un checklist de documentació.
La proposta no és completa i exhaustiva. Es considera tanmateix parcialment
adequada i executable i resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.

1,5 punts

3 punts

UTE BALAÑA EGUIA ADVOCATS I ECONOMISTES SL – FUNDACIONS FINNOVA AUDITORES,SL
f1. El procediment proposat de seguiment i control del procés tancament i
justificació de les despeses.
No es planteja cap procediment específic. Es proposa, amb caràcter general,
donar suport en la redacció d’informes de seguiment i finals, tècnics i
econòmics, i l’acompanyament en el procés de gestió tècnica, administrativa i
legal.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.

0 punts

4 punts

0 punts

3 punts

4 punts

4 punts

f2. Els mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses.
No es planteja cap procediment específic. Es proposa, amb caràcter general,
donar suport en la redacció d’informes de seguiment i finals, tècnics i
econòmics, i l’acompanyament en el procés de gestió tècnica, administrativa i
legal.
La proposta no s’ajusta ni resol les demandes i necessitats establertes. Es
considera que no és viable l’execució de la proposta i que no resulta coherent
amb cap aspecte del contracte.
KPMG ASESORES SL
f1. El procediment proposat de seguiment i control del procés tancament i
justificació de les despeses.
Es planteja una anàlisi jurídica preliminar als criteris aplicables als treballs de
revisió, a càrrec d’especialistes del Departament de Dret Regulatori,
Administratiu i Competència de l’empresa per detectar els possibles riscos i
deficiències de manera anticipada. Posteriorment s’ofereix un canal permanent
de consulta durant tot el procés de revisió.
S’identifiquen i es relacionen alguns dels riscos i/o possibles deficiències que es
poden produir i es proposa la següent metodologia per informar els agents
involucrats en el projecte:
- Identificació de nous riscos que es derivin de condicionants externs o
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d’urgències.
- Avaluació dels riscos: probabilitat, impacte i quantificació en base als
anteriors criteris.
- Definició d’un pla de contingència per definir l’estratègia de mitigació de
cada risc i establir un procediment formal i escrit de les accions a seguir per
afrontar-lo.
- Monitorització de l’estat de riscos.
Es proposen diversos mecanismes per a la mitigació dels riscos identificats.
Entre d’altres: suport en l’elaboració de models de documentació justificativa;
revisió dels documents de justificació; revisió dels requeriments que es reben;
creació de documents i manuals de suport; seguiment i revisió de les esmenes
de documentació.
Addicionalment es proposa com a mecanisme de control la digitalització dels
expedients.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar.Resulta tècnicament adequada i executable
i és coherent amb l’objecte.
f2. Els mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses.
Es proposa un pla de treball base: suport en l’anàlisi jurídica dels criteris
aplicables a les revisions; digitalització dels expedients; suport a la preparació
dels models de documents; seguiment dels requeriments de documentació i
anàlisi de la documentació a aportar en fase d’al·legacions.
La proposta no és completa i exhaustiva. Es considera tanmateix parcialment
adequada i executable i resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.

1,5 punts

3 punts

2 punts

4 punts

1,5 punts

3 punts

UTE MAZARS-SILO
f1. El procediment proposat de seguiment i control del procés tancament i
justificació de les despeses.
Es planteja la necessitat de definir en l’etapa inicial, i mitjançant el Manual del
Projecte, la identificació de requisits, responsables i controls a aplicar per
definir el sistema de gestió financera, i s’estableix la seva vinculació amb el
procés de gestió tècnica. Tanmateix, es planteja una “sistematització i el control
de la documentació econònic-financera generada” com a mecanisme
diferenciat de suport del projecte. Per al tancament administratiu del projecte
s’establirà un “Pla d’Auditoria Interna del projecte”.
Es proposa un control d’hores del personal, i un sistema de control de comptes
bancaris i de tresoreria, que no es correspon amb les prestacions que resulten
executables en el marc d’aquesta licitació.
La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera tanmateix parcialment adequada i
executable i resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.
f2. Els mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses.
Les tasques descrites en l’apartat f1. inclouen també la proposta referent als
mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses.
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La proposta no és completa i exhaustiva i no s’alinea completament amb les
necessitats requirides. Es considera tanmateix parcialment adequada i
executable i resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.
DELOITTE CONSULTING, SL
f1. El procediment proposat de seguiment i control del procés tancament i
justificació de les despeses.
- Es proposen les següents activitats de seguiment i control de la
documentació: definició de mesures preventives a adoptar en cadascuna de
les fases prèvies a la justificació: fase del disseny; fase d’execució; fase de
justificació.
Es preveu l’establiment, des de l’inici de l’execució del projecte, d’eines de
treball que recullin la informació que serà necessària durant la fase
d’execució del projecte, mitjançant un checklist de control específic per a
cada convocatòria, amb apartat d’Informació Financera i Memòria Tècnica.
- Es proposen les següents activitats de seguiment i control de les tasques de
gestió administrativa i financera: verificació dels següents aspectes:
publicitat; comptabilitat separada; pista d’auditoria (documents de despesa
i pagament i referències, als efectes d’eligibilitat i imputació); registre i
custòdia de documentació; mesures antifrau; prevenció de doble
finançament; suport d’eligibilitat de beneficiaris; generació d’ingressos
(estimació en cas que el projecte sigui generador d’ingressos).
- Es proposen les següents activitats de coordinació amb els operadors
implicats: definició d’un pla de justificació del projecte compartit amb tots
els agents, el qual incorporarà un guia de justificació. S’adjunta exemple de
guia a dissenyar.
La proposta demostra un ampli coneixement i la màxima adequació en relació
amb les tasques i treballs a realitzar.Resulta tècnicament adequada i executable
i és coherent amb l’objecte.

4 punts

4 punts

1,5 punts

3 punts

f2. Els mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses.
Les tasques descrites en l’apartat f1. inclouen també la proposta referent als
mecanismes de control de la correcta justificació de les despeses.
La proposta no és completa i exhaustiva. Es considera tanmateix parcialment
adequada i executable i resulta coherent amb alguns aspectes del contracte.
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PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

Vist el resultat de la valoració de les diferents ofertes, la puntuació total dels criteris sotmesos a judici
de valor, és la següent:

S’adjunta com annex a aquest informe el detall de la puntuació per a cadascun dels criteris de valoració.

Josep Marcé i Calderer
Director de Serveis de Captació de Recursos i Auditoria Interna
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ANNEX: DETALL PUNTUACIÓ CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Josep Marce Calderer, Tècnic, el dia 08/11/2021 a les 12:04, que informa.

