VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES PELS LICITADORS DE
L’EXPEDIENT 02/2022 PEL SERVEI D’EXAMEN D’EXPERT EXTERN DEL
MODEL DE PREVENCÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL
TERRORISME (PBCFT) DEL GRUP ICF.
Un cop llegides les ofertes tècniques de tots els licitadors, l’Institut Català de Finances (ICF)
procedeix a l’elaboració d’un document amb l’estudi comparatiu de les propostes presentades
i la seva valoració.
Les empreses licitadores admeses, les ofertes de les quals han estat objecte de valoració, han
estat les següents:




TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP
ERNST & YOUNG SL
INFORMA CONSULTING

L’òrgan tècnic designat per a la valoració de les ofertes presentades està composat per:
 Josep Maria Bermejo, responsable d’anàlisi de mitjanes i grans empreses.
 Víctor Mato, responsable de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del
terrorisme.
 Daniel Rue, analista d’inversions de capital risc.
Seguidament, es relaciona la puntuació assolida per cadascun dels licitadors, en funció dels
criteris de de valoració dels diferents aspectes subjectius establerts als plecs que regeixen
aquesta contractació.
1. CRITERIS SUBJECTIUS DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ.
Els criteris valoratius van ser dos de fonamentals que pivotaven en l’equip de treball assignat al
servei, que a la seva vegada computava per separat aspectes relatius a l’experiència aportada i
aspectes relacionats amb la dedicació, i en les millores que els licitadors podien aportar per
facilitar la tasca de prevenció dels riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i
elusió fiscal del Grup ICF. En definitiva, els factors a valorar i puntuar son els tres següents:
1. Equip de Treball – Experiència (fins a 24 punts). L’oferta que acumuli més experiència en
sector financer/bancari en termes de contraparts objecte de tasques vinculades amb la
prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en els darrers tres exercicis
objecte de valoració (2018-2019-2020) rebrà la màxima puntuació assignada a aquest
apartat 24 punts; la resta tindrà una puntuació assignada de forma proporcional a
l’experiència reportada.
2. Equip de Treball – Dedicació (fins a 10 punts). L’oferta que acumuli major dedicació en
termes d’hores de treball previst en cada un de les dues tipologies d’examen extern a
completar durant la durada del contracte per part dels màxims responsables (soci o similar
i gerent o similar) rebrà 10 punts; la resta tindrà la puntuació resultant aplicant una
disminució sobre aquest nivell màxim de forma proporcional a la dedicació reportada.
3. Millores al servei (fins a 15 punts) que es ponderen en funció dels següents 6 factors:

3.1. Propostes de col·laboració, facilitació i/o prestació de la formació obligatòria del Grup
ICF envers els seus empleats i empleades. (fins a 3’5 punts)
3.2. Facilitar accés a informació específica periòdica sobre prevenció de blanqueig de
capitals i finançament del terrorisme. (fins a 2 punts)
3.3. Facilitar accés a informació específica periòdica sobre elusió fiscal. (fins a 2 punts)
3.4. Propostes o recomanacions o suggeriments relatives a aplicacions pràctiques habituals
en el sector bancari o financer. (fins a 2 punts)
3.5. Facilitar addendes diferenciades per cada un dels òrgans de govern de cada entitat del
Grup ICF. (fins a 3 punts)
3.6. Qualsevol altra que millori la pròpia gestió de la funció de prevenció de blanqueig de
capitals o finançament del terrorisme. (fins a 2’5 punts)
2. VALORACIÓ DE LES OFERTES.
Un cop revisades les diferents propostes, es detallen a continuació les dades i aspectes més
rellevants que s’han identificat per establir la puntuació dels criteris subjectius.
Cal fer esment que es va sol·licitar a tots els licitadors que van presentar ofertes, esclariments
relatius a l’experiència de l’equip assignat al servei donat que cap d’elles donava prou informació
per poder valorar el punt 1 de l’apartat anterior. Per això es va trametre esmenes a través de la
PSCP incorporant un model de resposta. Tots els licitadors menys un van respondre la nostra
petició d’acord utilitzant i completant el nostre model de resposta. Ernst&Young SL va aprofitar
l’annex 1 del QC per facilitar la informació mínima per poder computar l’experiència de l’equip
assignat però sense incloure l’experiència relativa al Cap d’Equip o categoria equivalent, no
poden ser possible atorgar cap puntuació a aquest membre o categoria de l’equip.
Per obtenir els resultats que apareixen en el quadre següent s’ha aplicat la fórmula establerta
en el quadre de característiques de la licitació, és a dir:

1.EXPERIÈNCIA 1- Acumulació d'experiència en sector
financer/bancari en els darrers tres
exercicis (18-19-20) (24 p)
2.DEDICACIÓ
2- Acumulació de major dedicació dels
màxims responsables (10 p)
3.MILLORES
3.1- Formació obligatòria (3'5 p)
3.2- Accés a informació específica
periòdica sobre PBCFT (2 p)
3.3- Accés a informació específica
periòdica sobre elusió fiscal (2 p)
3.4- Aplicacions pràctiques en el sector
bancari o financer (2p )
3.5- Addendes diferenciades (3 p)
3.6- Altres aspectes (2'5 p)
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A continuació s’exposen els arguments i els raonaments per cadascun dels factors avaluats per cadascuna
de les empreses licitadores.

TARINAS VILADRICH ADVOCATS, SLP
1.

2.

3.

EXPERIÈNCIA: Aquest és l’apartat que ha estat objecte de la petició d’esclariments a tots els
licitadors que han presentat oferta donat la manca de concreció en totes elles. Aquesta valoració
incorpora els esclariments aportats per aquesta licitadora. L’experiència global s’ha obtingut
agregant la que aporten cadascun dels membres de l’equip assignat per aquesta empresa per
dur a terme el servei licitat. En aquest cas l’experiència que detalla son diferents treballs en
l’àmbit de PBCFT en els sectors d’empreses d’auditoria/consultoria, despatxos d’advocats i
companyies immobiliàries, menys referències de l’àmbit financer, un total de 15, i cap referència
de l’àmbit bancari, entenent aquest referit estrictament a les entitats de crèdit; és a dir un valor
total de la mètrica de valoració de 15. La valoració resultant aplicant la fórmula esmentada ha
estat de 1.45 punts.
DEDICACIÓ: Aquest apartat ha estat valorat amb 0 punts donat que no s’ha facilitat cap mena
d’informació que es pogués interpretar que encaixava amb el que se sol·licitava en els plecs
relatiu a valorar l’esforç en temps dedicat de cada un dels integrants de l’equip en cada un dels
dos informes a emetre durant el període licitat. Donat que un dels licitadors sí ha facilitat aquest
quadre de forma correcta i completa, aquest ha rebut la puntuació màxima i la resta,
conseqüentment, que no ho han completat degudament han rebut la mínima valoració possible,
com és el cas d’aquest licitador.
MILLORES: Aquest apartat, i els diferents factors que comprèn, ha estat valorat amb 0 punts
donat que no s’ha facilitat cap mena d’informació que es pogués interpretar que encaixava amb
el que se sol·licitava en els plecs relatiu a les millores addicionals al propi servei d’examen
d’expert extern. Donat que un dels licitadors sí ha facilitat aquest quadre de forma correcta i
completa, ha estat puntuat amb la puntuació màxima; la resta que no ho han completat
degudament, han rebut la mínima valoració possible, com és el cas d’aquest licitador.

ERNST&YOUNG SL
1.

2.

3.

EXPERIÈNCIA: Aquest és l’apartat que ha estat objecte de la petició d’esclariments a tots els
licitadors que han presentat oferta donat la manca de concreció en totes elles. Aquesta valoració
incorpora els esclariments aportats per aquesta licitadora. L’experiència global s’ha obtingut
agregant la que aporten cadascun dels membres de l’equip assignat per aquesta empresa per
dur a terme el servei licitat. En aquest cas l’experiència que detalla son informes d’expert extern
de PBCFT en l’àmbit financer (un total de 82) i bancari, entenent aquest referit estrictament a les
entitats de crèdit (52); és a dir un valor total de la mètrica de valoració de 134. La valoració
resultant en aplicació de la fórmula esmentada ha estat de 12.92 punts.
Cal esmentar que aquesta empresa ha detallat l’experiència tant del Soci com del Gerent, però
no ha aportat detall de l’experiència del Cap d’equip; aquest fet, influeix en el recompte conjunt
de l’experiència conjunta de l’equip i conseqüentment, a la valoració final.
DEDICACIÓ: Aquest apartat ha estat valorat amb 0 punts donat que no s’ha facilitat cap mena
d’informació que es pogués interpretar que encaixava amb el que se sol·licitava en els plecs
relatiu a valorar l’esforç en temps dedicat de cada un dels integrants de l’equip en cada un dels
dos informes a emetre durant el període licitat. Donat que un dels licitadors sí ha facilitat aquest
quadre de forma correcta i completa, ha estat puntuat amb la puntuació màxima; la resta que
no ho han completat degudament, han rebut la mínima valoració possible, com és el cas d’aquest
licitador.
MILLORES: Aquest apartat ha estat valorat amb 0 punts donat que no s’ha facilitat cap mena
d’informació que es pogués interpretar que encaixava amb el que se sol·licitava en els plecs

relatiu a les millores addicionals al propi servei d’examen d’expert extern. Donat que un dels
licitadors sí ha facilitat aquest quadre de forma correcta i completa, ha estat puntuat amb la
puntuació màxima; la resta que no ho han completat degudament, han rebut la mínima valoració
possible, com és el cas d’aquest licitador.

INFORMA CONSULTING, SL
1.

2.

3.

EXPERIÈNCIA: Aquest és l’apartat que ha estat objecte de la petició d’esclariments a tots els licitadors
que han presentat oferta donat la manca de concreció en totes elles. Aquesta valoració incorpora els
esclariments aportats per aquesta licitadora. L’experiència global s’ha obtingut agregant la que
aporten cadascun dels membres de l’equip assignat per aquesta empresa per dur a terme el servei
licitat. En aquest cas l’experiència que detalla son diferents treballs en l’àmbit de PBCFT en l’àmbit
financer (un total de 120) i bancari, entenent aquest referit estrictament a les entitats de crèdit (129).;
és a dir un valor total de la mètrica de valoració de 249.La valoració resultant és la màxima possible
de 24 punts per acumular el major nombre de referències computables.
DEDICACIÓ: Aquest licitador ha facilitat el quadre de dedicació per cada un dels membres de l’equip
per cada un dels dos informes a emetre durant el període licitat amb una participació del Soci i
Director en 95 hores de forma conjunta (un 35% del total) a l'informe complert i 55 hores (33%) a
l'informe de seguiment. Al ser l’únic licitador que ha presentat dedicació l’equip de treball, ha estat
puntuat amb la màxima puntuació, 10 punts.
MILLORES: Aquest licitador ha incorporat en la seva proposta de forma explícita i clara, diferents
aspectes relatius a millores del propi servei que han merescut una puntuació total de 6,5 punts. A
continuació es fa un detall i una valoració concreta de cadascun d’ells:
3.1. Formació. Aquest licitador ofereix crear un curs online per tots els empleats del grup ICF durant
els 3 exercicis objecte de licitació. Aquesta millora es valora positivament pels interessos del
Grup ICF encara que no esmenta possibles adaptacions al context, circumstàncies i necessitats
de les entitats del grup que son subjectes obligats al compliment d’aquest requeriment legal.
Fetes aquestes consideracions atorguem una valoració alta però no la màxima possible, 2 punts.
3.2. Informació específica PBCFT. Aquest licitador proposa assessorament continuat en relació a
PBCFT, Butlletí trimestral sobre compliment normatiu i newsletters puntuals sobre temes
normatius. Aquesta proposta es valora positivament pels interessos del Grup ICF i es puntua
amb el màxim valor possible ates la manca d’altres propostes per part dels altres licitadors, 2
punts.
3.3. Informació específica Elusió Fiscal. La millora que proposen en aquest apartat ja estaria recollida
en la formació online ja valorada i, també, en la newsletter o butlletí trimestral que també ha
estat objecte de valoració. A més, no fan referència exacta al concepte d’elusió fiscal, sinó al
d’evasió fiscal, sent dos conceptes que comporten diferents requeriments als efectes del Grup
ICF. Per tot plegat considerem que no es valorable com una millora efectiva diferenciada
d'altres. La puntuació d’aquest subapartat es de 0 punts.
3.4. Aplicacions pràctiques en el sector bancari. Per aquest apartat, aquest licitador no fa cap
proposta específica. La puntuació, doncs, és de 0 punts.
3.5. Addendes diferenciades. Per aquest apartat, aquest licitador no fa cap proposta específica. La
puntuació, doncs, és de 0 punts.
3.6. Altres aspectes. El licitador proposa diferents compromisos en aquest apartat: facilitar altres
recomanacions que puguin millorar la funció de PBCFT del Grup ICF, facilitar plantilles o
documents de treball per a la implementació de les recomanacions de caràcter procedimental i
altres recomanacions relatives a compliment normatiu. Aquesta proposta es valora
positivament pels interessos del Grup ICF i es puntua amb el màxim valor possible ates la manca
d’altres propostes per part dels altres licitadors, 2’5 punts.

3. CONCLUSIONS.
A continuació es detalla la puntuació total de cadascuna de les ofertes valorades, sent Informa Consulting
SL l’empresa amb una major puntuació:

1.EXPERIÈNCIA
2.DEDICACIÓ
3.MILLORES
TOTAL
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Victor Mato Rodriguez

