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Document

Petició oferta serveis

Interessat

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Assumpte

Publicació en perfil contractant Ajuntament la petició d’ofertes de serveis a
contractar

Unitat
instructora

TRESORERIA (04.00)

Exp.

2020/638/G629.1 – Contracte menor serveis bancaris per contractar el servei
de domiciliació bancària per 2021
PETICIÓ D’OFERTA SERVEIS

EXPEDIENT: 2020/638/G629.1
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Joan Olivan Arqués
MOTIU DEL CONTRACTE:
L’Ajuntament de Tarragona precisa la prestació del servei que tot seguit es relaciona:
“Servei de caixa per a la gestió dels rebuts domiciliats, per part d’un màxim de quatre entitats
financeres, d’entre les que són entitats col·laboradores de recaptació de l’Ajuntament de
Tarragona”.
Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació, per part d’un màxim de quatre entitats financeres, del
servei de Caixa de l’Ajuntament de Tarragona i actuar com intermediàries en el cobrament
mitjançant la modalitat de domiciliació bancària, dels tributs i altres ingressos de dret públic
propis i gestionats per delegació o encàrrec de gestió de les Administracions Públiques de
Catalunya i dels Ens públics que en depenen, corresponents als mandats dels clients propis de
les entitats adjudicatàries, així com de la resta d’entitats que no prestin el servei de caixa o no
siguin col·laboradores de recaptació de l’Ajuntament de Tarragona, amb les següents funcions:
- El cobrament mitjançant la modalitat de domiciliació bancària dels rebuts de l’Ajuntament de
Tarragona, amb aplicació de la normativa desenvolupada en el quadern 19-14 de l’Associació
Espanyola de Banca (AEB).
- Recollida, lectura i tractament dels arxius informàtics dels rebuts domiciliats de les entitats
que no presten el servei de caixa d’aquest Ajuntament i la seva tramitació a les entitats
financeres quadern 19-14 de l’AEB.
- Ingrés als comptes operatius de l’Ajuntament de la totalitat del saldo corresponent als càrrecs
de les domiciliacions.
- Comunicació mitjançant la normativa establerta en el quadern 19-14 de l’AEB dels resultats
de les devolucions de domiciliacions les quals es carregaran en el mateix compte on s’hagin
abonat inicialment.
- Comunicació d’altes i baixes de domiciliacions bancàries.
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De conformitat al que estableix l’article 2.4 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2018, Llei de
Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, la codificació corresponent al Vocabulari
Comú de Contractes Públics és: CPV 66110000-4 “Serveis Bancaris”.
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Requisits mínims
S’exigeix als licitadors els següents requisits mínims:
•
Ser entitat col·laboradora de la recaptació o assumir aquesta condició si esdevenen
adjudicataris d’aquest contracte.
•
Tenir un mínim de 5 oficines obertes al terme municipal de Tarragona, on es puguin
gestionar el pagament de liquidacions i rebuts de l’Ajuntament, així com modificacions o noves
domiciliacions, durant un mínim de 20 hores setmanals.
•
Tenir un mínim de 5 caixers automàtics al terme municipal de Tarragona, on es puguin
gestionar el pagament de liquidacions i rebuts de l’Ajuntament, així com noves domiciliacions.
•
Condicions especials per al compte restringit on s’abonen els ingressos dels fitxers
gestionats de Q19 i els quinzenals de Q60. Alguna de les 3 següents:
o
Exempció de despeses, comissions o interessos, pels possibles descoberts que
generin les devolucions de rebuts domiciliats.
o
Exempció total de comissió sobre el saldo.
o
Franquícia de comissió de saldo per l’equivalent al saldo mig del mes de major
import.
En aquests darrers casos, l’Ajuntament es comprometria a traspassar a comptes operatius, els
ingressos dins els 3 dies hàbils següents, deixant un màxim d’un 20% dels del Q19 durant el
període de possibles retrocessions (o el sumatori del 10% dels rebuts de major import, si
resulta superior).
Règim jurídic
Es tracta d’un contracte de SERVEIS, de conformitat amb la definició contemplada a l’article 17
de la LCSP, i d’acord amb l’article 22.1.b) de l’esmentada llei, està subjecte a regulació
harmonitzada.
El contracte tindrà naturalesa privada, d’acord amb el que estableix l’art. 25.1 a) 1º (serveis
financers amb número de referència CPV de 66100000-1 a 66720000-3). D’acord amb el que
disposa l’art. 26 de la LCSP.
D’acord amb l’article 26.2 de la LCSP, darrer paràgraf, al contracte li seran d’aplicació, a més
del Llibre Primer de la LCSP, el Llibre Segon d’aquesta, quant a la seva preparació i
adjudicació.
Quant als seus efectes i extinció, li seran aplicables les normes de dret privat, llevat del que
estableixen els articles de la llei relatius a les condicions especials d’execució, modificació,
cessió, subcontractació i resolució dels contractes, que seran aplicables al contracte, ja que
estarà subjecte a una regulació harmonitzada.
Pressupost base de licitació: Mètode de càlcul aplicat per determinar el pressupost del
contracte
Per la tipologia del contracte d’aquest servei financer, no s’especifica el número de recursos
humans necessaris per a la seva prestació, ja que el preu es troba referenciat als costos de
mercat sobre comissions bancàries i aquests costos directes es troben comptabilitzats dins de
les referides comissions.
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A títol informatiu i no vinculant, a continuació s’indica el volum aproximat del numero de rebuts
domiciliats de cara a la durada del contracte, en funció dels corresponents als darrers exercicis:
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CONCEPTE
Q19 mensuals i anuals

Projecció 1r sem. 2021
115.376

Preu màxim
0,13 €/rebut

Cost estimat
14.998,88

Així, el mètode de càlcul aplicat per determinar el pressupost del contracte, tenint en compte
les possibles variacions que es puguin produir i per assegurar la disponibilitat pressupostària i
evitar les possibles fluctuacions del número de rebuts que poguessin afectar al cost final del
contracte, s’estableix en una quantitat màxima de 14.999 euros. Calculant un preu màxim de
tramitació per rebut a 0,13 € s’estima que podrà resultar suficient per a cobrir el servei fins el
mes de juny o juliol, segons les baixes que s’obtinguin i l’evolució real dels rebuts a gestionar.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el
contracte atès què els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
La quantitat indicada com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per sobre de la qual
s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en cèntims d’euro (€) per rebut a gestionar pels
licitadors.
El sistema de determinació del preu és a preu unitari, i amb pressupost límit tancat de
conformitat amb l’art. 102 de la LCSP, per la qual cosa, l’Ajuntament no assumirà cap despesa
necessària per fer front a errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte
serà invariable.
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses
del procediment.
Forma d’adjudicació
S’adjudicarà el servei a un màxim de 4 licitadors. Els adjudicataris gestionaran els fitxers Q19,
corresponents als rebuts periòdics de clients propis que es carreguen en un sol termini, del 1r i
2n semestre. L’adjudicatari que hagi ofert el millor preu, gestionarà també les de clients aliens i
la totalitat de la resta de fitxers Q19.
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Considerant l’objecte del contracte corresponent al servei de caixa de l’Ajuntament de
Tarragona, així com també, totes les característiques que corresponen a la seva gestió i al seu
procés específic de prestació per part d’entitats de crèdit, el qual es troba limitat
reglamentàriament en l’article 9 del Reglament general de recaptació (R.D. 939/2005, de 29 de
juliol), a fi i efecte de seleccionar les millors ofertes, els criteris qualitatius d’adjudicació seran
els següents, amb una puntuació màxima de 100 punts:
1. Preu fins a 80 punts.
Es donaran 10 punts a la oferta sense baixa, per 0,13€/rebut i 10 punts més per cada
0,01€ de baixa. Si la millor oferta econòmica (preu més baix) és inferior a 0,06€/rebut,
obtindrà 80 punts i la resta d’ofertes rebran la puntuació que correspongui de forma
proporcional d’acord amb la següent fórmula:
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P1 = Pm + (Baixa x Coeficient punts)
P1= Puntuació oferta avaluada
Pm= Puntuació mínima (10 punts en aquest cas)
PM= Puntuació màxima a atorgar (80 punts en aquest cas)
IB= Import base de la licitació
OM= Millor oferta licitació
Of= Preu oferta avaluada
Baixa = IB – Of
Coeficient punts = (PM - Pm) (en aquest cas 70) / Baixa millor oferta (IB - OM)
2. Nombre d’oficines obertes al públic en el terme municipal de Tarragona, fins a 4 punts.
S’atorgarà 0,25 punts per cada oficina que tingui oberta l’entitat al públic general en el
terme de Tarragona, sempre que s’hi pugui gestionar, presencialment, l’alta o
modificació de rebuts domiciliats durant un mínim de 20 hores setmanals. Si alguna
entitat té més de 16 oficines que compleixin aquests requisits, s’atorgaran els 4 punts a
la que més en tingui i la resta de forma ponderada amb la mateixa fórmula del preu.
3. Nombre de caixers automàtics en el terme municipal de Tarragona, fins a 4 punts.
S’atorgarà 0,1 punts per cada caixer automàtic que tingui l’entitat en el terme de
Tarragona, sempre que s’hi pugui gestionar l’alta o modificació de rebuts domiciliats. Si
alguna entitat en té més de 40 que compleixin aquests requisits, s’atorgaran els 4 punts
a la que més en tingui i la resta de forma ponderada amb la mateixa fórmula del preu.
4. Exempció total o reducció de la comissió sobre saldo en el compte operatiu, fins a 5
punts.
El compte restringit de recaptació, on l’entitat abona l’import total del Q19 i carrega els
rebuts retrocedits, ha de tenir les exempcions o franquícies especificades com a
requisits mínims. En aquest punt es valora les condicions del compte operatiu on
l’Ajuntament traspassa els ingressos per a pagar els seus proveïdors i d’altres
obligacions.
S’atorgaran 5 punts a l’exempció total i 0 punts per una comissió del 0,50%, amb una
distribució proporcional de 0,01 punt per a cada centèsima de baixa sobre una comissió
màxima del 0,50% anual.
5. Franquícia en la comissió sobre saldo en el compte operatiu, fins a 3 punts.
S’atorgarà 3 punts per una franquícia de 15 milions de saldo mig i també a l’exempció
total de comissió. Per a franquícies inferiors, rebran 0,01 punts per cada 50.000 € de
franquícia. Si alguna entitat ofereix una franquícia superior als 15 milions, s’atorgaran
els 3 punts a la més alta i les que ofereixin exempció total, i la resta de forma
ponderada amb la mateixa fórmula del preu.
6. Atorgament de bestretes, fins un màxim de 6 mesos abans de l’abonament, del Q19, 2
punts.
S’atorgarà 2 punts a les ofertes que incorporin la possibilitat d’anticipar un mínim del
80% del fitxer Q19, des d’almenys 6 mesos abans de la data de procés i abonament en
compte. Aquestes bestretes tenen la consideració de préstec a curt termini i hauran de
complir els límits màxims de prudència financera en el moment que s’atorguin (el del
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darrer Annex publicat al BOE per al nombre de mesos de la bestreta més 0,50%,
mentre l’Ajuntament segueixi resultant elegible per al Fons d’Impuls).
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7. Baixa en els interessos de les bestretes, respecte del màxim de prudència financera,
fins a 2 punts.
S’atorgarà 0,1 punt per a cada punt bàsic de baixa que especifiqui l’oferta, sobre el tipus
màxim de prudència que correspongui quan es faci efectiva la petició de la bestreta. Si
alguna oferta supera els 20 punts bàsics de baixa, s’atorgaran els 2 punts a la de major
baixa i la resta de forma ponderada amb la mateixa fórmula del preu.
TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI:
El contracte finalitzarà quan es doni algun dels següents supòsits:
1.
2.
3.

Quan s’hagin licitat nous contractes amb aquest objecte per procediment obert
Quan s’assoleixi el preu màxim del contracte (14.999€)
Als 12 mesos de la seva formalització

TERMINI I FORMA DE PAGAMENT
El pagament es realitzarà mitjançant la presentació de factura mensual per part de
l’adjudicatari.
PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT
En tant que el contracte suposarà el tractament de dades de caràcter personal per part de
l’adjudicatari, aquest haurà de complir l’establert en la disposició addicional 25 de la Llei 9/17,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i per tant estarà obligat a guardar la deguda
confidencialitat en relació a les dades a les quals pugui tenir accés, de manera que tant durant
la vigència del contracte com a la seva finalització, actuarà complint el previst en la normativa
de protecció de dades de caràcter personal, especialment d’acord amb el que disposa la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la mateixa. En especial, s’abstindrà de cedir a tercers aquestes dades o
els arxius que les contenen, guardarà confidencialitat estricta sobre les mateixes i no podrà
copiar o utilitzar les dades amb una finalitat diferent de la que figura en aquesta petició.
PREU DEL CONTRACTE
El preu màxim del contracte serà de 14.999,00 € més l’IVA.
TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
L’oferta s’haurà de presentar telemàticament a través del perfil del contractant d’aquest
Ajuntament, dins els 10 dies hàbils següents al de la seva publicació en el perfil, i haurà de
contenir, com a mínim:
· Referència del núm. d’expedient i Departament.
· Preu que s’ofereix i resta de condicions ofertes respecte els criteris de valoració, amb
l’esment exprés que es compleixen els requisits mínims indicats en l’oferta.
Juntament amb l’oferta haureu de presentar degudament complimentada i signada la
declaració responsable segons model que s’acompanya.
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Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb el departament de Tresoreria per
correu electrònic: tresoreria@tarragona.cat/joolivan@tarragona.cat/cpanisello@tarragona.cat
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A Tarragona, a la data i la persona que figura a la signatura electrònica
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