MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE SERVEIS DE CONTROLADOR
DE PRIMER NIVELL DE LES DESPESES EFECTUADES PER ACCIÓ EN RELACIÓ ALS
PROJECTES: RAISE, S3CHEM I S34GROWTH A TRAMITAR MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT

DADES DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Administració actuant

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa,
ACCIÓ

Òrgan de contractació

Conselleria Delegada d’ACCIÓ

Unitat encarregada del seguiment i Secretaria executiva
execució del contracte (article 62 LCSP)

ACCIÓ

Link perfil del contractant

A.

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/accio

Objecte

A.1. Descripció:
L’objecte del present contracte és la prestació de serveis de controlador de primer nivell de
les despeses efectuades per ACCIÓ en relació als projectes europeus següents
•

Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem) (Index number PGI00010)

•

Enhancing policies through interregional cooperation: New industrial value chains for
growth” (S34Growth) (Index number PGI01400)

•

Enhancing social enterprises competitiveness through improved business suport
policies (RaiSE) (Index number PGI02238)

Justificació de la necessitat de contractar:
ACCIÓ necessita nomenar un controlador de primer nivell extern que faci el control i la
verificació de les despeses realitzades per part d’ACCIÓ en el marc del citat projecte,
conforme als requeriments de l’article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i a les
instruccions de la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d’Economia i Hisenda
(DGFC) sobre els sistemes de control pels projectes emmarcats en els programes de
cooperació.
Les verificacions de despeses del controlador de primer nivell es realitzaran durant l’execució
del projecte i abans de l’oportuna presentació dels informes de progrés a Secretariat Tècnic
Conjunt del Programa Interreg Europe.
El controlador de primer nivell es compromet a realitzar el control i la verificació d’acord amb
els requeriments de l’article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i en concret amb les
instruccions de la Direcció General de Fons Comunitaris sobre els Sistemes de control per als
Memòria contractació procediment obert. Serveis
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programes emmarcats en l’objectiu de “Cooperació Territorial Europea” Transnacionals i
Interregionals, Programació 2014- 2020
Justificació dels motius pels quals no es pot fer ús dels mitjans propis de l’Administració:
És requisit indispensable que el controlador de primer nivell seleccionat estigui inscrit al
Registre Oficial d’Auditors d’Espanya (ROAC) i acceptat/autoritzat per la DGFC.
A.2 Divisió de l’objecte en lots:
Justificació: d’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2007, de 8 novembre, de contractes del
sector públic, l’objecte del contracte no es divideix en lots atenent a la motivació que s’ha
expressat en l’informe de necessitat que s’adjunta a l’expedient.

A.3. Codi CPV:

ACCIÓ

79212000-3 Serveis d’auditoria

B.

Dades econòmiques

B1.

Determinació del preu:
Preus unitaris.
Justificació del preu del contracte:
El preu del contracte s’ha calculat en base als preus de contractes amb objecte similar
subscrits per ACCIÓ els darrers anys.

B2.

Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: A efectes de la LCSP, el valor
estimat del contracte és la suma de l’import total del contracte IVA exclòs, de l’import de les
eventuals pròrrogues i/o de les modificacions contractuals.

DISTRIBUCIÓ VEC PER ANUALITATS
ANY
2022

VEC prestació

VEC pròrrogues

VEC modificacions

3.000,00 €

3.000,00 €
3.000,00 €

TOTAL

B3.

TOTAL

Pressupost base de licitació:
El pressupost base de la licitació és de TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS (3.630,00€),
IVA INCLÒS
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Aquest és el límit màxim de despesa (IVA exclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.

DISTRIBUCIÓ PBL PER ANUALITATS
ANY

Partida

Import net

% IVA

IVA

TOTAL

2022

1.000,00 €

21%

210,00 €

1.210,00 €

2022

1.000,00 €

21%

210,00 €

1.210,00 €

2022

1.000,00 €

21%

210,00 €

1.210,00 €

TOTAL

3.000,00 €

630,00 €

3.630,00 €

ACCIÓ

No procedeix el desglossament que estableix l’article 100.2 in fine de la LCSP en relació al
cost dels salaris de les persones ocupades per a la seva execució atès que el sistema de
determinació del preu és per preus unitaris, de conformitat amb la resolució del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals, núm. 633/20191.

B.4. Preus unitaris de licitació:
1.000,00€ per Informe de Progrés dels projecte RAISE
1.000,00€ per Informe de Progrés dels projecte S3CHEM
1.000,00€ per Informe de Progrés dels projecte S34GROWTH

B.5. Forma de pagament:
ACCIÓ abonarà el preu del contracte de la següent manera:
1. Un import de 1.000,00€, IVA exclòs al lliurament de l’Informe de despeses de l’extensió del
projecte RAISE, com a màxim el 30 de novembre de 2022.
2. Un import de 1.000,00€, IVA exclòs al lliurament de l’Informe de despeses de l’extensió del
projecte S3Chem, com a màxim el 31 de desembre 2022.
3. Un import de 1.000,00€, IVA exclòs al lliurament de l’Informe de despeses de l’extensió del
projecte S34Growth, com a màxim el 31 de desembre 2022.

C.

Existència de crèdit

C1.

Partida pressupostària:
D/7025/2270012/574

C2.

Expedient d’abast plurianual: NO
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C3.

D.

Despesa anticipada: NO

Termini de durada i execució del contracte de serveis

D.1. Durada del contracte:
El contracte estarà vigent des de la data de la seva formalització i fins 31/12/2022
Justificació de la durada del contracte: La durada del contracte s’ajusta a la durada del
programa.

D.2. Pròrroga del contracte: NO

ACCIÓ

E.

Variants

No s’admeten

F.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

F.1. Forma de tramitació: ordinària.
F.2. Procediment d’adjudicació i justificació:
Obert simplificat abreujat. D’acord amb el que estableix l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del sector públic (LCSP), el contracte s’adjudicarà per
procediment obert simplificat abreujat, entenent que no existeix cap restricció d’accés a la
licitació, i per tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima participació i publicitat i,
alhora, el seu valor estimat és igual o inferior a 60.000,00€. Entre els criteris de valoració no
n’hi ha cap d’avaluable mitjançant judici de valor.

F.3. Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: SÍ.

G.

Solvència, classificació empresarial i habilitació empresarial o professional en els
contractes de serveis
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G1. Exempció de l’obligació d’acreditar la solvència per tractar-se d’un contracte de valor estimat
igual o inferior a 35.000 €:
SÍ

G.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
1.

Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari. Es considera
suficient solvència tenir un volum anual de negoci igual o superior a 1,5 vegades el valor
estimat del contracte.

2.

Solvència tècnica i professional:
Haver efectuat com a mínim dos serveis de característiques anàlogues o similars d’un
import mínim del servei facturat equivalent al preu anual del contracte.

3.

Alternativament a la solvència anterior, es pot presentar la següent classificació:

ACCIÓ

No s’escau.
4.

G.3.

Altres circumstàncies a tenir en consideració:
a)

Exigència de què a l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del
responsable de l’execució: Sí

b)

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental: No s’escau

c)

Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del
contracte: No

d)

Justificació de la solvència exigida, dels mitjans d’acreditació i la seva
proporcionalitat: Es considera necessari que els licitadors disposin d’experiència
en serveis de característiques anàlogues o similars.

Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat
o prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
El licitador haurà d’estar registrat en el Registro oficial de auditores de cuentas (ROAC) bé
individualment o com a soci exercent d’una empresa auditora.

H.

Criteris d’adjudicació

H.1. Criteris d’adjudicació:

1.

Criteris de valoració d’apreciació automàtica i ponderació que se’ls hi atribueix:
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a. Preu (100 punts)
Les ofertes que es presentin amb un preu superior al pressupost de licitació
quedaran excloses.
Fórmula per al càlcul de punts: s’assigna la màxima puntuació a la millor oferta i a
les altres ofertes se’ls assignen els punts de manera inversament proporcional al
seu import, d’acord amb la següent fórmula:

ACCIÓ

El Valor de ponderació (VP) en aquesta licitació és 1.

2.

Criteris de valoració subjectes a judici de valor i ponderació que se’ls hi atribueix:
No es preveuen.

3.

Puntuació total: 100 punts.

4.

Justificació de les fórmules escollides per a la valoració dels criteris:
La fórmula escollida és la mateixa que es proposa per puntuar les ofertes econòmiques
en la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les
proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública, en les
licitacions de contractes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

5.

I.

I.1.

Criteris de desempat: S’estarà a allò que disposa l’article 147.2 de la LCSP.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals

Criteris escollits:

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els
següents suposats:
1. Quan, concorrent un solo licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra
oferta.
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3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, 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. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

I.2.

Justificació dels criteris escollits:
Aquesta metodologia deriva de l’article 85 del RD 1098/2001.

ACCIÓ

J.

Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries

Acreditació conforme el licitador estar registrat en el Registro oficial de auditores de cuentas (ROAC)
bé individualment o com a soci exercent d’una empresa auditora.

K.

Garantia provisional

No s’exigeix.

L.

Garantia definitiva

De conformitat amb l’article 159.6 f) LCSP no es requereix la constitució de garantia a favor de
l’entitat contractant.

M.

Modificació del contracte prevista

No es preveuen.

N.

Obligacions contractuals essencials i condicions especials d’execució

N.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions essencials següents:
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1.

Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol
fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.

2.1. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a)
b)

ACCIÓ

c)
d)

e)

f)
g)

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de
les prestacions a licitar.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP,
o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan
de contractació.
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes
del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

2.2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social
i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos
fiscals per la Unió Europea.
2.3. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.
2.4. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
següents:
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−

−
−

ACCIÓ

−

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte,
IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció
de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici
causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar
en cap cas el 50% del preu del contracte.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria
de competència.
En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà
en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i
fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.

N.2. Condicions especials d’execució:
Qualsevol tipus de comunicació amb ACCIÓ o elaboració de document de treball per part del
licitador es realitzarà, sempre que sigui possible, emprant mitjans electrònics als efectes de reduir
el consum de paper.
Les condicions especials d’execució previstes en els apartats anteriors són considerades
obligacions essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP.

O.

Cessió del contracte

No es permet.

P.

Subcontractació

No es permet la subcontractació atesa la naturalesa del contracte i de conformitat amb el que
disposa l’art. 215.2 e) LCSP.

Q.

Revisió de preus

No es preveu.

R.

Termini de garantia

Es dispensa segons el que disposa l’article 159.6 LCSP.
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S.

Publicitat

S.1. Publicitat de la licitació:
SÍ. Al perfil de contractant d’ACCIÓ i al Diari Oficial de la Unió Europea
S.2. Publicitat de la formalització del contracte:
SÍ. Al perfil de contractant d’ACCIÓ i al Diari Oficial de la Unió Europea
S.3. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses
adjudicatàries: No hi ha despeses de publicitat

ACCIÓ

T.

Programa de treball

No es preveu

U.

Responsable del contracte

U.1. Responsable del contracte: Paula Gallego, Gestora de projectes - Oficina de projectes
europeus.
U.2. Coordinador de Seguretat i Salut: Sr. Joan Sansaloni, Responsable de la UPRL.

V.

Confidencialitat: dades confidencials a què tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a
banda de les personals i que són confidencials

L’adjudicatari no tindrà accés a dades confidencials a banda de les personals i que són
confidencials.

W.

Pòlisses

No es requereix

X.

Protecció de dades de caràcter personal

L’execució del contracte requereix el tractament de dades personals (Annex 1).
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Y.

Membres de la mesa de contractació

La valoració de les ofertes es realitzarà per part d’Assessoria Jurídica i Contractació, amb el suport
del Responsable del contracte.

Z.

Persones de contacte

Dubtes tècnics

Paula Gallego (pgallego@gencat.cat)

Dubtes administratius:

licitacions.accio@gencat.cat

Dubtes plataforma licitació

Plataforma.contractacio@gencat.cat

ACCIÓ

Tf. 902 884 488 (extensió 31)

En virtut de l’exposat,

PROPOSO

Que s’iniciï la contractació administrativa, mitjançant procediments obert simplificat abreujat, del
servei de controlador de primer nivell de les despeses efectuades per ACCIÓ en relació al projectes
europeus RAISE, S3CHEM I S34GROWTH a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ,
en els termes anteriorment indicats.

Barcelona, a la data de signatura electrònica.

Paula Gallego
Gestora de projectes - Oficina de projectes europeus.
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ANNEX I
DEFINICIÓ DE CONDICIONS PEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER PART D’UN
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Descripció de la finalitat del tractament de les dades
Serveis de controlador de primer nivell de les despeses efectuades per ACCIÓ en relació al
projecte europeu S3Chem (PGI00010), S34Growth (PGI01400), RaiSE (PGI02238)
Tipologia de tractament de les dades

ACCIÓ

La prestació dels serveis contractats implicarà la realització per part de l’empresa/es adjudicatària/es
dels següents tractaments:
Recollida
Estructuració
X Conservació o emmagatzematge
X Consulta
Difusió
X Comparació i/o acarament
X Utilització
Altres operacions (especificar a continuació):
....................................................

X Registre
Modificació o adaptació
Extracció
Comunicació
Limitació
Destrucció o supressió
Combinació o interconnexió

Categoria de dades personals
La categoria de dades personals que l’empresa/es adjudicatària/es tractarà/n seran les següents:
X

Dades identificatives
(nom i cognoms, NIF / DNI / Passaport / NIE, núm. Seguretat Social / Mutualitat, adreça postal
o electrònica, telèfon, signatura manuscrita o electrònica, imatge / veu, marques físiques,
targeta sanitària, IP, geolocalització, número de registre personal)

X

Dades de característiques personals
(estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat,
llengua materna, característiques físiques o antropomètriques)
Dades de circumstàncies socials
(allotjament / habitatge, propietats o possessions, aficions i estil de vida, pertinença a clubs o
associacions, llicències, permisos o autoritzacions)
Dades acadèmiques o professionals
(formació / titulacions, historial acadèmic, experiència professional, pertinença a col·legis o
associacions professionals)

X

Dades de detalls d’ocupació
(professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial del treballador)
Dades d’informació comercial
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(activitats o negocis, llicències comercials, subscripcions a publicacions o mitjans de
comunicació, creacions literàries, artístiques, científiques o tècniques)
X

Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
(ingressos i rendes, inversions i béns patrimonials, crèdits, préstecs i avals, dades bancàries,
plans de pensions i jubilació, dades econòmiques de nòmina, dades de deduccions
impositives i impostos, assegurances, hipoteques, subsidis i beneficis, historial de crèdits,
targeta de crèdit)
Dades de transaccions de béns i serveis
(béns i serveis subministrats per l'afectat, béns i serveis rebuts per l'afectat, transaccions
financeres, compensacions i indemnitzacions)

ACCIÓ

Categories especials de dades
(dades que revelin l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, afiliació sindical, conviccions
religioses o filosòfiques, filiació sindical, dades de salut, dades genètiques, dades relatives a
la vida sexual u orientació sexual)
Dades biomètriques
(dades personals obtingudes a partir d’un tractament tècnic específic relatives a
característiques físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona física que permetin o
confirmin la identificació única d’aquesta, tals com imatges facials o empremta dactilar)

Dades relatives a infraccions penals.

Categories d’interessats
Les categories d'interessats les dades dels quals seran tractades per l’empresa/es adjudicatària/es
seran les següents:
Clients
Proveïdors
Persones de contacte
Empleats
Candidats a processos de selecció de personal
Càrrecs públics
Beneficiaris
Estudiants
Representants legals
Altres col·lectius (especificar)
....................................................
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