INFORME D’ADJUDICACIÓ CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DELS
SERVEIS D’ASSESSORAMENT ECONÒMIC, FINANCER, FISCAL I COMPTABLE PER A LA
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL I LES SEVES ENTITATS ADHERIDES

Expedient 18/2018
Informe d’adjudicació del procediment obert i amb aplicació de més d’un criteri de valoració relatiu
a la contractació dels serveis d’assessorament econòmic, financer, fiscal i comptable per a la
Xarxa Audiovisual Local, SL i les seves entitats adherides aprovat pel Conseller delegat de la XAL
en data de data 26 de novembre de 2018 per un pressupost màxim de licitació de DOS CENTS
MIL EUROS (200.000.-€), més l’IVA corresponent.

Un cop examinada la documentació per prendre part en el procediment (sobre núm. 1) presentada
per AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P. (en endavant, AUREN), en data 27
de desembre de 2018 es va procedir a l’obertura pública del sobre núm. 2 presentat per AUREN,
l’única empresa licitadora, corresponent a la documentació tècnica i proposició econòmica relativa
als criteris avaluables, d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives particulars que
regeixen aquesta contractació, que són els que tot seguit s’indiquen:
“.11) Criteris d'adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitatpreu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:
●

Criteris avaluables de forma automàtica (75 %)



Preu ofertat ..............................fins a 50 punts

La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació
a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
− Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
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− Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.
− Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals
a aquesta mitjana.
− Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes
que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.


Equip de treball......................................................fins a 10 punts

Es valoraran els anys d’experiència del personal adscrit a l’execució del contracte en l’àmbit
de l’assessorament econòmic i financer, fiscal i comptable en el sector públic d’àmbit local i
per a ens del sector audiovisual, així com la trajectòria professional, sempre i quan estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte.
Experiència del soci i del gerent assignats a la prestació dels Puntuació
serveis d'assessorament econòmic i financer, fiscal i comptable,
per a ens del sector públic local i en l'àmbit del sector audiovisual.
Fins a 5 anys
0
Fins a 10 anys
5
Més de 10 anys
10
Per a puntuar en aquest criteri caldrà aportar la documentació acreditativa següent:
Els currículums vitae degudament signats del soci i gerent adscrits a l’execució del contracte,
especificant-se la seva participació en els projectes d'assessorament.
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Participació d'altres experts............................................................................... fins a 5
punts

Es valorarà la disposició de professionals d’àmbits diversos dins l’estructura empresarial del
contractista, que puguin col·laborar en les consultes que es derivin dels corresponents àmbits,
per complementar i millorar la resposta a les possibles consultes realitzades per la XAL, o de
les seves entitats adherides, fruit de la present contractació.

En concret, en els següents àmbits:
 Protecció de dades
 Propietat Industrial i Intel·lectual
 Dret Mercantil
 Dret Laboral
 Tecnologies de la Informació

PROFESSIONALS
ÀMBITS
Fins a 1 àmbit
Fins a 2 àmbits
Fins a 3 àmbits
Fins a 4 àmbits
Fins a 5 àmbits

ADDICIONALS

D’ALTRES Puntuació
1
2
3
4
5

Per a puntuar en aquest criteri caldrà aportar la documentació acreditativa següent:
Els currículums vitae degudament signats dels professionals addicionals, especificant-se en
quin àmbit poden donar suport.


Jornades formatives.......................................................... fins a 2 punts

Es valorarà la realització de sessions de formació específiques en qualsevol matèria objecte
del contracte o en algun dels àmbits addicionals exposats en el punt anterior, durant els anys
de vigència del contracte, tant per a la XAL com per a les entitats adherides al protocol
general.
Per a puntuar en aquest criteri es demanarà una declaració del licitador indicant l'opció
d'hores escollida segons els mòduls del quadre següent:
HORES DE FORMACIÓ
Mòdul de 15 hores
Mòdul de 30 hores

Puntuació
1
2

Valoració de l’experiència professional del personal adscrit.
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Temps de resposta per a consultes a resoldre a través d'un informe o dictamen.
................. fins a 5 punts
Es valorarà el temps de resposta en les consultes que requereixin un informe o dictamen,
quedant exclosos aquelles d’especial urgència.
TEMPS DE RESPOSTA
Puntuació
Entre 15 i 20 dies laborables
1
Entre 10 i 15 dies laborables
2,5
Menys de 10 dies laborables
5



Assistència davant administració tributària............................. fins a 3 punts

Assistència i defensa de les actuacions realitzades pels òrgans de l'administració tributària i
representació en eventuals procediments d'informació i inspecci6 així com la interposició de
recursos posteriors a la inspecció si s'escau, fins a un determinat nombre d'hores incloses en
l'oferta, a partir de les quals es facturarà com a assessorament tributari específic:
NOMBRE D’HORES INCLOSES
Fins a 15 hores
Fins a 30

Puntuació
1
3

Criteris que depenen d'un judici de valor (25%)


La descripció de l'abast del projecte, els objectius, la metodologia, el calendari i el
pla d'actuacions a executar............................. fins a 25 punts

Es valorarà la descripció i la sistemàtica interna emprada per a l’assessorament en les
diverses especialitats objecte del contracte, així com la proposta de les respostes a les
consultes plantejades, pel que fa a la seva forma i contingut. També es valorarà l’organització
interna del personal adscrit per al desenvolupament de les tasques objecte de la present
contractació, la dedicació i implicació dels responsables del servei objecte de la present
contractació, amb la finalitat d’assegurar la qualitat del servei d’assessorament, segons
l'especificat al plec tècnic.
En tot cas, la XAL es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris
assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
1.12) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.”
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I. VALORACIÓ DE LES OFERTES:
La valoració de les ofertes presentades per AUREN, tenint en compte els criteris tècnics i l’oferta
econòmica, és la següent:
1. Criteris avaluables de forma automàtica.
1.1 Oferta econòmica (50 punts)
Atès que l’única empresa licitadora és AUREN, la valoració de l’oferta econòmica presentada és
de 50 punts.
1.2. Equip de treball (fins a 10 punts)
AUREN ha presentat una oferta en la qual acredita que l’experiència del soci i del gerent
assignats a la prestació dels serveis d'assessorament econòmic i financer, fiscal i
comptable, per a ens del sector públic local i en l'àmbit del sector audiovisual.és de més de
10 anys.
La puntuació obtinguda és de 10 punts
1.3. Participació d’altres experts (fins a 5 punts).
AUREN ha presentat una oferta en la qual acredita que podrà aportar professionals en els àmbits
de: protecció de dades, propietat industrial i intel·lectual, dret mercantil, dret laboral i tecnologies
de la informació.
La puntuació obtinguda és de 5 punts.
1.4. Jornades formatives (fins a 2 punts).
AUREN ha presentat una oferta en la que inclou un mòdul de 30 hores de sessions formatives
específiques en qualsevol matèria objecte del contracte.
La puntuació obtinguda és de 2 punts.
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1.5. Temps de resposta per a consultes a resoldre a través d’un informe o dictamen (fins a 5
punts)
AUREN presenta una proposta en la què declara que el temps de resposta a les consultes que
requereixin un informe o dictamen, quedant excloses aquelles d’especial urgència, serà de menys
de 10 dies laborables.
La puntuació obtinguda és de 5 punts.
1.6. Assistència davant l’administració tributària (fins a 3 punts).
AUREN presenta una oferta en la què declara la inclosió de fins a 30 hores d’assistència i defensa
de les actuacions realitzades pels òrgans de l'administració tributària i representació en eventuals
procediments

d'informació i inspecci6

així com la

interposició de recursos posteriors a la

inspecció si s'escau.
La puntuació obtinguda és de 3 punts.
2. Criteris que depenen d’un judici de valor
2.1. La descripció de l’abast del projecte, els objectius, la metodologia, el calendari i el pla
d’actuacions a executar (fins a 25 punts).
Un cop analitzada la proposta d’AUREN, trobem satisfactòria la sistemàtica interna de treball,
posant l’èmfasi en l’alta participació i dedicació del soci responsable en el projecte (en cap cas
inferior al 50% del total de les hores de l’equip), així com l’establiment de com a mínim una reunió
de treball mensual amb ell.
Cal afegir també l’alt detall en la descripció i programació de les tasques a realitzar i el calendari
d’aquestes, així com de les funcions de suport i assessorament que se’n puguin derivar , ajustantse a les necessitats i obligacions de la XAL.
La puntuació obtinguda és de 15 punts.
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3. Resum de la puntuació

Criteris de valoració

Puntuació
AUREN

Oferta econòmica

50

Equip de treball

10

Participació d’altres experts

5

Jornades formatives

2

Temps de resposta a consultes

5

Assistència davant AEAT

3

Valoració abast del projecte, objectius, metodologia, calendari i pla actuacions

15

PUNTUACIÓ TOTAL

90 punts

II. PROPOSTA D’AJUDICACIÓ
Un cop valorada l’oferta presentada, el sotasignant Gerent de la Xarxa Audiovisual Local, SLA
proposa l’adjudicació corresponent a la contractació dels serveis d’assessorament econòmic,
financer, fiscal i comptable per a la Xarxa Audiovisual Local, SL i les seves entitats adherides, per
un import màxim de contractació de DOS CENTS MIL EUROS (200.000.-€), més l’IVA més IVA
del 21%, a l’empresa AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, S.L.P d’acord amb la
seva oferta econòmica, de CENT SEIXANTA MIL DOS-CENTS EUROS (160.200.-€), més
TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS (33.642.-€) corresponents al 21%
de l’IVA.

Barcelona, 7 de gener de 2019
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Xavier Escribà Vivó
Gerent
Xarxa Audiovisual Local, SL
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