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Expedient de contractació núm. 2021.07
Acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE
L’ACORD MARC DE SERVEIS DE CONSULTORIA PER A LA PREPARACIÓ I TRAMITACIÓ DE
SUBVENCIONS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
1. INTRODUCCIÓ
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM), promou periòdicament, la licitació de
contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les
tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en
matèria de contractes del sector públic, principalment, a través del denominat Acord marc, que
possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de
les entitats locals adherides a l’Associació i el CCDL detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’Estudis i contractació de l’entitat.
2. NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
El suport econòmic als ens locals per part de diferents organismes i ens supramunicipals
mitjançant la concessió de subvencions i ajuts ha esdevingut un element transcendental en el
creixement i desenvolupament social i econòmic dels municipis d’arreu de Catalunya. La
diversitat i complexitat que regeixen la concessió de les subvencions i ajuts ha donat pas a la
necessitat d’un major grau d’especialitat i destinació de recursos per a la tramitació, gestió,
execució i justificació d’aquestes subvencions i ajuts que no tots els ens locals catalans
disposen.
Així mateix, a través de diferents enquestes a les entitats locals de Catalunya i als seus ens
dependents realitzades per l’ACM), ha estat detectada la necessitat que tenen moltes d’elles
d’obtenir assessorament en l’àmbit de les subvencions –ja provinguin de fons europeus o de
fons estatals o nacionals-, així com també la prestació de serveis d’elaboració i redacció de
plans de mesures antifrau.
Per tots aquests antecedents, i atesa l’experiència extreta en les licitacions dutes a terme pel
CCDL-ACM, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar, en sessió ordinària el dia 21 de
juny de 2021, encarregar al CCDL l’inici de l’expedient per a la licitació de l’Acord marc de
serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, el qual fou notificat a l’interessat el dia 1 de juliol del mateix any.
En aquest sentit, el CCDL, com a entitat que vetlla per a la millora, l’optimització i l’eficiència
en la utilització dels recursos públics de les entitats locals de Catalunya, va acordar la incoació
1

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2021.07
Acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya

de l’expedient de la licitació de l’Acord marc de serveis de consultoria per a la preparació i
tramitació de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.07),
mitjançant Resolució de Presidència, de data 2 de juliol de 2021, i va adoptar, entre altres, el
següent acord:
Tercer.- Disposar que es porti a terme les corresponents consultes de mercat, d’acord
amb la Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre el procediment i actuacions a
realitzar amb motiu dels estudis i consultes preliminars del mercat que es realitzin pel
CCDL i la Central de contractació de l’ACM, designant a tal efecte com a coordinadora
de les mateixes la Sra. Jordina Moltó Bastardes, responsable de l’àrea d’estudis i
contractació de l’ACM; que s’elaborin els plecs de la licitació per part dels serveis
tècnics de l’ACM, per tal que siguin incorporats a l’expedient i es pugui procedir a la
seva aprovació, i que la Secretaria i Intervenció del Consorci portin a terme els informes
que s’escaigui respecte al procediment legal a seguir i la disponibilitat de crèdit
pressupostari.
En conseqüència, es van realitzar les consultes preliminars del mercat, de conformitat amb les
previsions de l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant, LCSP) i la “Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre procediment i
actuacions a realitzar amb motiu dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat
que es realitzin pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i la Central de contractació de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en les licitacions dels acords marc i adquisicions
centralitzades de subministraments i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya o
altres contractes encomanats pels esmentats ens locals”. Aquestes s’estructuraren sota la
coordinació de l’àrea d’Estudis i Contractació de l’ACM, de conformitat amb el conveni de
col·laboració subscrit entre el CCDL i l’ACM, i de les quals se’n derivà la redacció de l’Informe
respecte dels resultats de les consultes preliminars, on es recullen les principals conclusions
extretes per la preparació d’aquesta licitació. Aquest informe consta a l’expedient i es va
publicar al perfil de contractant en data 17 de novembre de 2021.
Arran de la detecció d’aquestes necessitats i de les conclusions extretes del procediment de
consultes preliminars de mercat, el present Acord marc s’ha plantejat que presenti els
objectius següents:
-

Determinar les prescripcions tècniques mínimes dels serveis de tramitació d’ajuts i
d’assessorament i justificació d’aquests que hauran de prestar les empreses a les
entitats locals de Catalunya adherides al sistema de contractació centralitzada del CCD
i/o ACM. Així mateix, fixar les prescripcions tècniques mínimes per a la prestació de
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serveis de detecció de possibles línies d’ajuts i subvencions i l’elaboració de plans de
mesures antifrau.
-

Seleccionar les empreses que prestaran els serveis anteriorment esmentats.

-

Establir les condicions generals d’execució dels futurs contractes basats de serveis de
consultoria per a la preparació i tramitació de subvencions, incloses, si s’escau, les
prestacions de detecció de possibles línies d’ajut i convocatòries i d’elaboració de plans
de mesures antifrau.

3. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Les entitats locals de Catalunya no disposen de la capacitat d’obrar ni la capacitat tècnica per a
dur a terme les prestacions objecte d’aquest Acord marc.
Així mateix, la complexitat de les actuacions preparatòries necessàries per la tramitació d’un
expedient de contractació, situa en una posició estratègica a les Centrals de contractació, vist
que aquestes, tal i com es destaca en la LCSP poden garantir mitjançant la seva especialització,
el suport necessari a les entitats públiques en matèria de contractació, la dotació de seguretat
jurídica en aquests procediments, l’estalvi de recursos humans i materials de les entitats que
en siguin destinatàries i, per tant, la racionalització i eficiència en la utilització dels fons públics,
així com també, l’assegurament de l’obtenció d’ofertes que garanteixin una bona relació
qualitat-preu, degut a les economies d’escala.

4. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS
El contracte té per objecte els serveis de consultoria per a la preparació, tramitació
assessorament i justificació de subvencions, necessaris per les entitats locals de Catalunya, i té
la qualificació de contracte administratiu de serveis segons el que estableix l’article 17 de la
LCSP.
Aquest Acord marc delimita de forma oberta però suficient les condicions generals en les que
caldrà realitzar el servei, tot això atenent que l’Acord marc és un compromís contractual
general i obert.
L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes de l’article 221.4 de la LCSP, i té
com a objecte la regulació de les condicions en què tindrà lloc el servei de consultoria per a la
preparació i tramitació de subvencions que contractaran les entitats destinatàries adherides a
la central de contractació del CCDL-ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 228.2 de la LCSP.
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La descripció, característiques i forma de realitzar el servei per part de les empreses
adjudicatàries dels contractes basats, es troben definides en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP) i en el Plec de Prescripcions Tècniques (en
endavant, PPT), en el què s’especifiquen els factors de tot ordre a tenir en compte.
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte de l’Acord marc s’estructura en els següents lots
en base al servei a prestar i a les quatre demarcacions provincials:
Mapatge:
Grup de lots de serveis de detecció de possibles línies d’ajut
Lot 01. Servei de detecció de possibles línies d’ajut estatals o nacionals i europees amb
autoritat de gestió estatal o nacional
Lot 02. Servei de detecció de fons europeus
Serveis de tramitació:
Grup de lots de serveis de tramitació d’ajuts amb fons no europeus per a entitats locals o ens
dependents
Lot 03. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació Barcelona
Lot 04. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació Girona
Lot 05. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació Lleida
Lot 06. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació Tarragona
Grup de lots de serveis de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de gestió de
l’Estat o la Generalitat de Catalunya o ens locals
Lot 07. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de gestió de l’Estat o la
Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de Barcelona
Lot 08. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de gestió de l’Estat o la
Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de Girona
Lot 09. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de gestió de l’Estat o la
Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de Lleida
Lot 10. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de gestió de l’Estat o la
Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de Tarragona
Grup de lots de serveis de tramitació d’ajuts amb fons competitius
Lot 11. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus, demarcació de Barcelona
Lot 12. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus, demarcació de Girona
Lot 13. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus, demarcació de Lleida
Lot 14. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus, demarcació de Tarragona
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Serveis d’assessorament i justificació:
Grup de lots de serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus per a
entitats locals o ens dependents
Lot 15. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus per a entitats locals
o ens dependents, demarcació de Barcelona
Lot 16. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus per a entitats locals
o ens dependents, demarcació de Girona
Lot 17. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus per a entitats locals
o ens dependents, demarcació de Lleida
Lot 18. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus per a entitats locals
o ens dependents, demarcació de Tarragona
Grup de lots de serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat
de gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya
Lot 19. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya, demarcació de Barcelona
Lot 20. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya, demarcació de Girona
Lot 21. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya, demarcació de Lleida
Lot 22. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya, demarcació de Tarragona
Grup de lots de serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius europeus
Lot 23. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius europeus,
demarcació de Barcelona
Lot 24. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius europeus,
demarcació de Girona
Lot 25. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius europeus,
demarcació de Lleida
Lot 26. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius europeus,
demarcació de Tarragona
Serveis d’elaboració del pla de mesures antifrau:
Lot 27. Serveis per a l’elaboració del pla de mesures antifrau
5. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC I MODALITAT
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En virtut de les consideracions de l’article 131.2 de la LCSP, la licitació d’aquest Acord marc es
realitzarà mitjançant les normes reguladores del procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, previstes en els articles 156 i següents de la LCSP.
La modalitat de l’Acord marc és de selecció d’empreses, de conformitat amb les previsions de
l’article 221.4 de la LCSP, seleccionant un màxim de 10 empreses.
Pel que fa als lots de 3 a 14, que integren els grups de lots de Serveis de tramitació d’ajuts, es
limita a 8 el nombre de lots que podran adjudicar-se a un mateix licitador. Així mateix, pel que
fa als lots de 15 a 26, que integren els grups de lots de Serveis d’assessorament i justificació
d’ajuts, es limita a 8 el nombre de lots que podran adjudicar-se a un mateix licitador. Aquestes
limitacions només operaran en la fase de selecció i adjudicació, de manera que les empreses
poden presentar proposició a tants lots com estimin adients.
Si com a conseqüència de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, un licitador resultés seleccionat
en un número de lots que excedeixi del màxim indicat, és a dir, més de 8 lots d’entre els lots 3 a
14 o més de 8 lots d’entre els lots 15 a 26, serà seleccionat en aquells lots d’acord amb l’ordre
de preferències que hagin declarat els licitadors prèviament a l’oferta en sobre digital d’acord
amb l’annex núm. 06, el contingut del qual es mantindrà secret fins a l’obertura del Sobre C. En
el supòsit que l’empresa no determinés aquest ordre de preferència, la selecció recauria en
aquells lots amb un valor estimat superior.
Per tal de garantir unes prestacions de serveis de qualitat i una bona resposta a les necessitats
de les entitats locals destinatàries, s’exceptuaran les limitacions indicades, quan no s’hagi
arribat al nombre mínim de 5 empreses seleccionades en cada lot. En aquests supòsits, se
seleccionaran les proposicions de les empreses licitadores que hagin obtingut la major
puntuació segons els criteris d’adjudicació, fins a arribar al nombre de 5 empreses
seleccionades per lot.
La decisió relativa a la metodologia d’Acord marc s’ha pres tenint en compte les conclusions
extretes de les consultes preliminars de mercat, tenint en compte l’estructura del sector
empresarial, donat que estem davant d’un sector en el que predominen les micro, petites i
mitjanes empreses.
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions de l’article 101.5 de la LCSP, pel càlcul d’aquesta quantia s’han
tingut en compte les estimacions dels serveis que es podran derivar d’aquest Acord marc i el
seu grau de dificultat, basades en les dades extretes de l’estudi dels preus generals de mercat
relatius als serveis objecte de licitació; les estimacions de les entitats destinatàries que podran
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utilitzar aquest Acord marc; així com també, tenint en compte l’import de les eventuals
pròrrogues d’aquest Acord marc i el de les seves potencials modificacions previstes en la
clàusula 51 d’aquest Plec, les quals de conformitat amb les previsions de l’article 204 de la
LCSP no podran excedir d’un 20% del preu inicial, així com també, aquesta xifra incorpora la
previsió d’un 10% addicional, d’acord amb les previsions de l’article 309.1 de la LCSP.
El pressupost de licitació i el valor estimat es distribueixen per a cadascuna de les unitats de
licitació que integren l’Acord marc de la forma que seguidament s’indica:

LOT

PRESSUPOST
BASE DE
LICITACIÓ
Import sense
IVA

PRESSUPOST
BASE DE
LICITACIÓ
Import amb IVA

VALOR
ESTIMAT
Import sense
IVA

VALOR
ESTIMAT
+
MODIFICACIONS
Import sense
IVA

Grup de lots de Servei de detecció de possibles línies d’ajut (Lots Àmbit Catalunya)
Lot 01. Servei de detecció de possibles línies
d’ajut estatals o nacionals i europees amb 295.400,00 €
357.434,00 €
590.800,00 €
768.040,00 €
autoritat de gestió estatal o nacional
Lot 02. Servei de detecció de fons competitius
466.200,00 €
564.102,00 €
932.400,00 €
1.212.120,00 €
europeus
Grup de lots de servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus per a entitats locals o ens dependents
Lot 03. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no
251.895,00 €
304.792,95 €
503.790,00 €
654.927,00 €
europeus, demarcació Barcelona
Lot 04. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no
179.480,00 €
217.170,80 €
358.960,00 €
466.648,00 €
europeus, demarcació Girona
Lot 05. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no
179.480,00 €
217.170,80 €
358.960,00 €
466.648,00 €
europeus, demarcació Lleida
Lot 06. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no
139.720,00 €
169.061,20 €
279.440,00 €
363.272,00 €
europeus, demarcació Tarragona
Grup de lots de servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de gestió de l’Estat o la Generalitat de
Catalunya o ens locals
Lot 07. Servei de tramitació d’ajuts amb fons
europeus amb autoritat de gestió de l’estat o la
Generalitat de Catalunya o ens locals,
demarcació de Barcelona
Lot 08. Servei de tramitació d’ajuts amb fons
europeus amb autoritat de gestió de l’estat o la
Generalitat de Catalunya o ens locals,
demarcació de Girona
Lot 09. Servei de tramitació d’ajuts amb fons
europeus amb autoritat de gestió de l’estat o la
Generalitat de Catalunya o ens locals,
demarcació de Lleida

721.315,00 €

872.791,15 €

1.442.630,00 €

1.875.419,00 €

524.895,00 €

635.122,95 €

1.049.790,00 €

1.364.727,00 €

502.320,00 €

607.807,20 €

1.004.640,00 €

1.306.032,00 €
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Lot 10. Servei de tramitació d’ajuts amb fons
europeus amb autoritat de gestió de l’estat o la
Generalitat de Catalunya o ens locals,
demarcació de Tarragona

400.085,00 €

484.102,85 €

800.170,00 €

1.040.221,00 €

Grup de lots de servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus
Lot 11. Servei de tramitació d’ajuts amb fons
competitius europeus, demarcació de Barcelona

708.715,00 €

857.545,15 €

1.417.430,00 €

1.842.659,00 €

Lot 12. Servei de tramitació d’ajuts amb fons
competitius europeus, demarcació de Girona

477.085,00 €

577.272,85 €

954.170,00 €

1.240.421,00 €

Lot 13. Servei de tramitació d’ajuts amb fons
competitius europeus, demarcació de Lleida

477.085,00 €

577.272,85 €

954.170,00 €

1.240.421,00 €

437.052,00 €

722.400,00 €

939.120,00 €

Lot 14. Servei de tramitació d’ajuts amb fons
361.200,00 €
competitius europeus, demarcació de Tarragona

Grup de lots de serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus per a entitats locals o ens
dependents
Lot 15. Serveis d’assessorament i justificació
d’ajuts amb fons no europeus per a entitats
175.350,00 €
212.173,50 €
350.700,00 €
455.910,00 €
locals o ens dependents, demarcació de
Barcelona
Lot 16. Serveis d’assessorament i justificació
d’ajuts amb fons no europeus per a entitats 121.590,00 €
147.123,90 €
243.180,00 €
316.134,00 €
locals o ens dependents, demarcació de Girona
Lot 17. Serveis d’assessorament i justificació
142.507,75 €
235.550,00 €
306.215,00 €
d’ajuts amb fons no europeus per a entitats 117.775,00 €
locals o ens dependents, demarcació de Lleida
Lot 18. Serveis d’assessorament i justificació
d’ajuts amb fons no europeus per a entitats
96.040,00 €
116.208,40 €
192.080,00 €
249.704,00 €
locals o ens dependents, demarcació de
Tarragona
Grup de lots de serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de gestió de l’estat o la
Generalitat de Catalunya
Lot 19. Serveis d’assessorament i justificació
d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
779.170,00 €
942.795,70 €
1.558.340,00 € 2.025.842,00 €
gestió de l’estat o la Generalitat de Catalunya,
demarcació de Barcelona
Lot 20. Serveis d’assessorament i justificació
d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
534.870,00 €
647.192,70 €
1.069.740,00 € 1.390.662,00 €
gestió de l’estat o la Generalitat de Catalunya,
demarcació de Girona
Lot 21. Serveis d’assessorament i justificació
d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
534.870,00 €
647.192,70 €
1.069.740,00 € 1.390.662,00 €
gestió de l’estat o la Generalitat de Catalunya,
demarcació de Lleida
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Lot 22. Serveis d’assessorament i justificació
d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’estat o la Generalitat de Catalunya,
demarcació de Tarragona

423.990,00 €

513.027,90 €

847.980,00 €

1.102.374,00 €

Grup de lots de serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius europeus
Lot 23. Serveis d’assessorament en la gestió i
justificació de fons competitius europeus, 779.170,00 €
demarcació de Barcelona
Lot 24. Serveis d’assessorament en la gestió i
justificació de fons competitius europeus, 534.870,00 €
demarcació de Girona
Lot 25. Serveis d’assessorament en la gestió i
justificació de fons competitius europeus, 534.870,00 €
demarcació de Lleida
Lot 26. Serveis d’assessorament en la gestió i
justificació de fons competitius europeus, 423.990,00 €
demarcació de Tarragona
Servei per a l’elaboració del pla de mesures antifrau
Lot 27. Servei per a l’elaboració del pla de
909.160,00 €
mesures antifrau
TOTAL

942.795,70 €

1.558.340,00 €

2.025.842,00 €

647.192,70 €

1.069.740,00 €

1.390.662,00 €

647.192,70 €

1.069.740,00 €

1.390.662,00 €

513.027,90 €

847.980,00 €

1.102.374,00 €

1.100.083,60 €

1.704.675,00 €

2.216.077,50 €

11.650.590,00 € 14.097.213,90 € 23.187.535,00 € 30.143.795,50 €

Al tractar-se d’un Acord marc estem davant un expedient de contractació que no compromet
crèdit pressupostari més enllà de les despeses derivades dels anuncis de licitació. En aquest
sentit, serà en l’adjudicació dels contractes basats per part dels ens locals quan es
comprometeren crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries
de les entitats locals.
7. SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència mínima requerida a les empreses licitadores per a la prestació dels
subministraments i serveis objecte de l’Acord marc es detalla a la clàusula 16 del PCAP.
Els motius que han justificat l’elecció d’aquests criteris de solvència han estat els següents:
•

Solvència econòmica o financera:

L’article 87 de la LCSP ofereix a l’òrgan de contractació la facultat d’escollir els mitjans a través
dels quals els candidats hauran d’acreditar que podran fer front, des d’una vessant econòmica i
financera, a les obligacions inherents a l’execució de l’Acord marc i els seus contractes basats.
En aquest sentit, tenint en compte les característiques de l’Acord marc i l’import total del
mateix, es considera adient i ajustat a l’objecte del contracte, exigir una solvència econòmica
que s’haurà d’acreditar pels següents mitjans:
9
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- D’acord amb l’article 87.1 apartat a) de la LCSP i tenint en consideració les prestacions
objecte d’aquest Acord marc, s’ha estimat oportuna l’exigència d’un volum anual de
negocis, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, d’import igual o superior al
valor anual mitjà de l’Acord marc. En aquest sentit, al tractar-se, d’acord amb l’article
221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es conclourà amb diverses empreses, no resulta
necessària l’exigència de la totalitat d’aquest import com a requisit de solvència
econòmica o financera i, per aquest motiu, es requerirà que les empreses disposin d’una
solvència mínima equivalent a l’import resultant de dividir el volum de negocis esmentat
anteriorment per deu, al ser aquest el nombre màxim d’empreses a seleccionar per cada
unitat de licitació.
LOT

SOLVÈNCIA ECONÒMICA
REQUERIDA PER UNITAT
DE LICITACIÓ

GRUP – SERVEI DE DETECCIÓ DE POSSIBLES LÍNIES D’AJUT
Lot 01. Servei de detecció de possibles línies d’ajut estatals o nacionals i
europees amb autoritat de gestió estatal o nacional
Lot 02. Servei de detecció de fons competitius europeus
GRUP – SERVEI DE TRAMITACIÓ D’AJUTS AMB FONS NO EUROPEUS
Lot 03. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació
Barcelona
Lot 04. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació
Girona
Lot 05. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació
Lleida
Lot 06. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació
Tarragona
GRUP – SERVEI DE TRAMITACIÓ D’AJUTS AMB FONS EUROPEUS
Lot 07. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de
Barcelona
Lot 08. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de
Girona
Lot 09. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de
Lleida
Lot 10. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de
Tarragona
GRUP – SERVEI DE TRAMITACIÓ D’AJUTS COMPETITIUS EUROPEUS
Lot 11. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus,
demarcació de Barcelona
Lot 12. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus,
demarcació de Girona

14.770,00 €
23.310,00 €

12.594,75 €
8.974,00 €
8.974,00 €
6.986,00 €

36.065,75 €

26.244,75 €

25.116,00 €

20.004,25 €

35.435,75 €
23.854,25 €
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Lot 13. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus,
23.854,25 €
demarcació de Lleida
Lot 14. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus,
18.060,00 €
demarcació de Tarragona
GRUP – SERVEI D’ASSESSORAMENT I JUSTIFICACIÓ D’AJUTS AMB FONS NO EUROPEUS
Lot 15. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no
8.767,50 €
europeus per a entitats locals o ens dependents, demarcació de Barcelona
Lot 16. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no
6.079,50 €
europeus per a entitats locals o ens dependents, demarcació de Girona
Lot 17. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no
5.888,75 €
europeus per a entitats locals o ens dependents, demarcació de Lleida
Lot 18. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no
europeus per a entitats locals o ens dependents, demarcació de
4.802,00 €
Tarragona
GRUP – SERVEI D’ASSESSORAMENT I JUSTIFICACIÓ D’AJUTS AMB FONS EUROPEUS
Lot 19. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus
38.958,50 €
amb autoritat de gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya,
demarcació de Barcelona
Lot 20. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus
amb autoritat de gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya,
26.743,50 €
demarcació de Girona
Lot 21. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus
amb autoritat de gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya,
26.743,50 €
demarcació de Lleida
Lot 22. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus
amb autoritat de gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya,
21.199,50 €
demarcació de Tarragona
GRUP – SERVEI D’ASSESSORAMENT I JUSTIFICACIÓ DE FONS COMPETITIUS EUROPEUS
Lot 23. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons
38.958,50 €
competitius europeus, demarcació de Barcelona
Lot 24. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons
26.743,50 €
competitius europeus, demarcació de Girona
Lot 25. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons
26.743,50 €
competitius europeus, demarcació de Lleida
Lot 26. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons
21.199,50 €
competitius europeus, demarcació de Tarragona
GRUP – SERVEI PER A ELABORACIÓ DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU
Lot 27. Servei per a l’elaboració del pla de mesures antifrau

-

45.458,00 €

Així mateix, s’ha estimat oportuna l’exigència de disposar d’una assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals, per respondre pels danys i/o perjudicis a
tercers, amb una cobertura mínima de 100.000 €, de la unitat de licitació que
presentin proposició, o comprometre’s a formalitzar-la en el cas de resultar
adjudicatari del contracte, a l’estar davant d’un contracte de serveis que prestaran
professionals.
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En conseqüència, es respecta el límit màxim establert a l’article 87.1 a) de la LCSP, d’acord amb
el qual el volum de negocis mínim anual exigit no podrà excedir d’una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
•

Solvència tècnica o professional:

L’article 90 de la LCSP atorga a l’òrgan de contractació la potestat d’escollir el mitjà o mitjans a
través dels quals els candidats hauran d’acreditar els seus coneixements tècnics, eficàcia,
fiabilitat i experiència en la prestació dels serveis objecte del contracte, a fi d’assegurar que
aquests reuneixen les condicions professionals i tècniques necessàries per garantir el correcte
desenvolupament dels subministraments objecte del contracte.
Així doncs, amb estricta subjecció a les prescripcions de l’article 90.1 apartat a) de la LCSP i
tenint en compte la naturalesa dels serveis objecte de l’Acord marc, s’ha considerat oportuna
l’exigència dels següents mitjans d’acreditació de la solvència tècnica o professional:
- Relació dels principals serveis realitzats en els tres últims anys, d’igual o similar
naturalesa que l’objecte de l’Acord marc, en relació als quals el sumatori dels imports
dels serveis d’un dels anys sigui igual o superior al 70% del valor d’una anualitat del
pressupost de licitació (IVA exclòs). En aquest sentit, al tractar-se, d’acord amb l’article
221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es conclourà amb diverses empreses, no resulta
necessària l’exigència de la totalitat d’aquest import com a requisit de solvència tècnica
o professional, per aquest motiu, es requerirà que les empreses disposin d’una
solvència mínima equivalent a l’import resultant de dividir l’import esmentat
anteriorment per deu, al ser aquest el nombre màxim d’empreses a seleccionar per
cada unitat de licitació.
LOT

SOLVÈNCIA TÈCNICA
REQUERIDA PER UNITAT
DE LICITACIÓ

GRUP – SERVEI DE DETECCIÓ DE POSSIBLES LÍNIES D’AJUT
Lot 01. Servei de detecció de possibles línies d’ajut estatals o nacionals i
europees amb autoritat de gestió estatal o nacional
Lot 02. Servei de detecció de fons competitius europeus
GRUP – SERVEI DE TRAMITACIÓ D’AJUTS AMB FONS NO EUROPEUS
Lot 03. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació
Barcelona
Lot 04. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació
Girona
Lot 05. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació
Lleida

10.339,00 €
16.317,00 €

8.816,33 €
6.281,80 €
6.281,80 €
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Lot 06. Servei de tramitació d’ajuts amb fons no europeus, demarcació
4.890,20 €
Tarragona
GRUP – SERVEI DE TRAMITACIÓ D’AJUTS AMB FONS EUROPEUS
Lot 07. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de
25.246,03 €
Barcelona
Lot 08. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de
18.371,33 €
Girona
Lot 09. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
17.581,20 €
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de
Lleida
Lot 10. Servei de tramitació d’ajuts amb fons europeus amb autoritat de
gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya o ens locals, demarcació de
14.002,98 €
Tarragona
GRUP – SERVEI DE TRAMITACIÓ D’AJUTS COMPETITIUS EUROPEUS
Lot 11. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus,
24.805,03 €
demarcació de Barcelona
Lot 12. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus,
16.697,98 €
demarcació de Girona
Lot 13. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus,
16.697,98 €
demarcació de Lleida
Lot 14. Servei de tramitació d’ajuts amb fons competitius europeus,
12.642,00 €
demarcació de Tarragona
GRUP – SERVEI D’ASSESSORAMENT I JUSTIFICACIÓ D’AJUTS AMB FONS NO EUROPEUS
Lot 15. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus
6.137,25 €
per a entitats locals o ens dependents, demarcació de Barcelona
Lot 16. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus
4.255,65 €
per a entitats locals o ens dependents, demarcació de Girona
Lot 17. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus
4.122,13 €
per a entitats locals o ens dependents, demarcació de Lleida
Lot 18. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons no europeus
3.361,40 €
per a entitats locals o ens dependents, demarcació de Tarragona
GRUP – SERVEI D’ASSESSORAMENT I JUSTIFICACIÓ D’AJUTS AMB FONS EUROPEUS
Lot 19. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb
autoritat de gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya, demarcació de
27.270,95 €
Barcelona
Lot 20. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb
18.720,45 €
autoritat de gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya, demarcació de
Girona
Lot 21. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb
autoritat de gestió de l’Estat o la Generalitat de Catalunya, demarcació de
18.720,45 €
Lleida
Lot 22. Serveis d’assessorament i justificació d’ajuts amb fons europeus amb
autoritat de gestió de l’estat o la Generalitat de Catalunya, demarcació de
14.839,65 €
Tarragona
GRUP – SERVEI D’ASSESSORAMENT I JUSTIFICACIÓ
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Lot 23. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius
europeus, demarcació de Barcelona
Lot 24. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius
europeus, demarcació de Girona
Lot 25. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius
europeus, demarcació de Lleida
Lot 26. Serveis d’assessorament en la gestió i justificació de fons competitius
europeus, demarcació de Tarragona
SERVEI PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU
Lot 27. Servei per a l’elaboració del pla de mesures antifrau

-

27.270,95 €
18.720,45 €
18.720,45 €
14.839,65 €

31.820,60 €

Indicació de la persona responsable de l’execució del contracte del lot corresponent, la
qual ha d’estar en possessió de la titulació mínima exigida en la clàusula 6 del PPT. Així
mateix, la indicació de les persones de l’equip mínim adscrit a l’execució del contracte,
que garanteixin la formació i experiència mínima establerta en el PPT.

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
En la clàusula 18 del PCAP es determinen els criteris d’adjudicació, els quals han estat
configurats amb la finalitat de seleccionar les millors proposicions relació qualitat – preu,
d’acord amb les previsions de l’article 145 de la LCSP.
S’han establert diversos criteris de valoració subjectes a un judici de valor i criteris automàtics,
valorables tots ells fins a un màxim de 100 punts, on el pes dels criteris relatius a la qualitat
ascendeixen a un màxim de 65 punts, i el criteri preu fins a un màxim de 35 punts.
• CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR:
D’acord amb l’article 145 de la LCSP s’han fixat els següents criteris subjectes a un judici de
valor:
o

PRESENTACIÓ D’UNA MEMÒRIA EXPLICATIVA I EL PLA DE TREBALL (fins a un màxim de 25
punts):
o

De conformitat amb les previsions de l’article 145 de la LCSP, per tal d’avaluar la
qualitat dels serveis ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquelles
empreses que presentin la millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de
valoració aspectes relatius a l’organització dels treballs i el procés metodològic
que s’utilitzarà per prestar els serveis objecte del contracte, tal i com especifica
l’article 145.2 apartat primer de la LCSP, concretament, la qualitat, el valor tècnic
dels serveis i les seves característiques funcionals.
14
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o

PRESENTACIÓ D’UNA MOSTRA (fins a un màxim de 10 punts en funció del lot)
o

o

EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL TÈCNIC ADSCRIT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (fins a un
màxim de 20 o 10 punts en funció del lot)
o

o

De conformitat amb les previsions de l’article 145 de la LCSP per tal d’avaluar la
qualitat dels serveis ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquelles
empreses que presentin la millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de
valoració aspectes relatius a l’experiència del personal adscrit al contracte que
l’executarà, tal i com especifica l’article 145.2 apartat primer de la LCSP,
concretament, l’assistència tècnica i condicions d’entrega o d’execució.

NIVELL DE FORMACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC (fins a un màxim de 16 punts)
o

o

De conformitat amb les previsions de l’article 145 de la LCSP, per tal d’avaluar la
qualitat dels serveis ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquelles
empreses que presentin la millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de
valoració aspectes relatius a la qualitat, el valor tècnic dels serveis i les seves
característiques funcionals, tal i com especifica l’article 145.2 apartat primer de
la LCSP.

De conformitat amb les previsions de l’article 145 de la LCSP, per tal d’avaluar la
qualitat dels serveis ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquelles
empreses que presentin la millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de
valoració aspectes relatius a l’organització i qualificació del personal adscrit a
l’execució del contracte i de les prestacions objecte d’aquest, tal i com especifica
l’article 145.2 apartat primer de la LCSP, concretament, la qualitat i el valor tècnic
dels serveis.

MESURES DE CONCILIACIÓ DE L’EMPRESA ENTRE LA VIDA PERSONAL I LABORAL (fins a
un màxim de 4 punts)
o

De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la
qualitat dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquella empresa
que presenti la millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració
aspectes relatius a les mesures socials que l’empresa ofereix als seus
treballadors, tal i com especifica l’article 145.2 apartat primer de la LCSP.

S’ha estimat oportuna l’exigència d’una puntuació mínima a obtenir en la proposta tècnica
presentada en el Sobre B amb la finalitat de garantir la millor relació qualitat-preu de les
ofertes i, en definitiva, de les ofertes que resultin adjudicatàries. En aquest sentit, la puntuació
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mínim a obtenir serà de 25 punts. En cas de no obtenir aquesta puntuació mínima, no es
passarà a valorar l’oferta presentada en el Sobre C.
• CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS:
D’acord amb les previsions de l’article 146.2 de la LCSP, s’estableixen diversos criteris
d’adjudicació, entre els quals hi ha els valorables automàticament, en els termes següents.
o

PROPOSICIÓ ECONÒMICA (fins a un màxim de 35 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic la valoració de la proposició econòmica de les empreses, segons el criteri del
preu més baix. Aquestes hauran de presentar un preu unitari €/h pels serveis que
integren l’objecte de l’Acord marc segons aquest criteri mitjançant la fórmula fixada en la
clàusula 18 del PCAP.

09. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
D’acord amb les exigències de l’article 202 de la LCSP s’han previst un seguit de condicions
especials d’execució de caràcter social i ètic.
Condició especial d’execució relativa al tractament de dades personals
En virtut del que disposa l’article 202 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte en el qual la seva
execució podria implicar la cessió de dades personals per part de les entitats destinatàries de
l’Acord marc, les empreses seleccionades i adjudicatàries s’obliguen al compliment de la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
Condicions especials d’execució de caràcter social
Atenent a la tipologia de contracte, de serveis, s’ha previst com a condicions especials
d’execució de caràcter social, que les empreses que resultin seleccionades hauran de:
- garantir la seguretat i la prevenció de la salut en el lloc de treball
- eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en aquest mercat (afavorint l’aplicació de
mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes en el treball)
- afavorir la formació en el lloc de treball
- no utilitzar llenguatge ni cap imatge sexista en la documentació escrita o gràfica utilitzada i
lliurada durant l’execució de l’Acord marc i els contractes basats.
Condició especial d’execució de caràcter ètic
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D’altra banda, de conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’introdueix una condició especial
d’execució de caràcter ètic, tot preveient una sèrie d’obligacions com per exemple, l’observança
dels principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions corresponents
a les prestacions objecte dels contractes, la no realització accions que posin en risc l’interès
públic, etc.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica
La Directora General del CCDL

Joana Ortega i Alemany
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