INFORME DE MOTIVACIÓ DE NECESSITAT DEL CONTRACTE I D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Informe de motivació de necessitat i d’insuficiència de mitjans del contracte del “Serveis
d’assessorament fiscal, tributari, laboral i mercantil de Reactivació Badalona SA, (REBASA d’ara
en endavant) domiciliat al carrer Marcus Porcius, núm1, Polìgon Les Guixeres, 08915, a
Badalona.”
De conformitat amb el previst als articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP), a l’expedient de contractació s’han de justificar els aspectes que
es detallen en els referits preceptes de la norma abans esmentada.
A tal efecte, el present informe s’emet, per tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a
continuació:

I.

Necessitat a satisfer.
REBASA necessita disposar de serveis d’assessorament fiscal, tributari, laboral i mercantil per
tal de:

II.



Rebre assessorament i resoldre les consultes que es consideri necessari plantejar sobre
obligacions fiscal, tributari, laboral i mercantil.



Rebre assessorament en el càlcul, confecció i presentació de les declaracions i liquidacions
periòdiques.



Rebre assessorament en la presentació de documentació requerida per l’Agencia Tributària
en compliment de la normativa fiscal, tributaria i comptable que resulti d’aplicació en cada
moment.



Rebre assessorament i assistència en els procediments de comprovació i inspeccions que
afectin a REBASA.



Rebre informació puntual sobre les actualitzacions i les noves disposicions o modificacions
en la legislació fiscal, tributari, laboral i mercantil que resultin d’aplicació en cada moment.

Insuficiència de mitjans: La prestació a realitzar és molt específica i requereix personal amb
formació especialitzada.
REBASA no disposa del personal especialitzat per dur a terme aquest servei, per això es
requereix la contractació del servei a tercers capacitats per a realitzar l’objecte del contracte.

III.

Codi CPV:

79241110-0
79414000-9
79220000-2
79221000-9
79222000-6

Servei de gestió de nòmines.
Servei de consultoria de RRHH
Servei fiscals
Servei assessorament tributari
Serveis de preparació de declaracions d’impostos

IV.





Divisió en lots: L’objecte del contracte admet el seu fraccionament en lots, dividint-se les
prestacions en:

Lot 1: Assessorament fiscal i tributari


Assessorament permanent (continu):
 Assessorament, informació i consulta en relació amb les obligacions
comptables, tributàries o fiscals de la Societat.
 Informar puntualment les actualitzacions i les noves disposicions o
modificacions en la legislació fiscal, tributaria o comptable
 Assessorament en el càlcul, confecció i presentació de les declaracions i
liquidacions periòdiques que afectin a la Societat:
 Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 Impost IRPF
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Impost de societats i pagament a compte
 Declaracions informatives



Assessorament puntual (a demanda de la Societat):
 Assessorament en la presentació de documentació requerida per
l’Agencia Tributària en procediments de revisió.
 Qualsevol altre consulta i/ o tràmit fora del assessorament permanent
realitzada per la Societat.

Lot 2: Assessorament laboral


Assessorament permanent (continu):
 Assessorament laboral i elaboració d'informes per a la resolució de tot
tipus de consultes en matèria laboral, bé mitjançant conversa telefònica o
per correu electrònic del responsable del contracte que la Societat
determini.
 Càlcul i confecció de les nòmines mensuals i les corresponents pagues
extres de tot el personal al servei de la societat, essent 10 el nombre de
treballadors/es de la societat. Les nòmines es lliuraran en format
confidencial al responsable del contracte de la Societat designat a tal
efecte. El contractista, si així ho sol·licita la Societat, haurà de lliurar una
còpia de seguretat amb les Bases de dades i Històrics del programa
informàtic que gestioni les nòmines.
 Actualització de retribucions d’acord a les normes legals o convencionals
que correspongui aplicar (pressupostos generals de l’Estat, Relació de
llocs de treball).
 Resum estadístic mensual de nòmines amb costos totals i desglossament
amb deduccions aplicables (embargaments, quotes sindicals, préstecs,
bestretes, etc.)
 Estudi i confecció dels Butlletins de cotització al Règim General de
Seguretat Social: RNT i RLC i la seva transmissió amb el sistema Xarxa.
 Comunicació de la vigència, pròrrogues i modificacions de contractes
laborals de caràcter temporal o indefinit.
 Declaració anual de retencions Model 190, i Certificat anual de retencions






dels treballadors.
Calendari laboral

Assessorament puntual (a demanda de la Societat):
 Elaboració de contractes de treball, pròrrogues i la seva presentació
davant el Servei Públic d'Ocupació. Altes, baixes i variacions de
treballadors a la Seguretat Social, Mútua d'Accidents i altres organismes
que fos necessari
 Quitances i acomiadaments.
 Intervenció i assistència tècnica davant eventuals inspeccions laborals. en
actes de conciliació i demandes laborals en seu judicial.
 Tramitació i comunicats d’Incapacitat Temporal derivada de malaltia,
maternitat o accident. Confecció i tramitació del comunicat d’accidents.
Declaracions d'accidents de treball, sense baixa o amb baixa per accident
laboral o no laboral, presentació a la mútua corresponent i actualització a
la Seguretat Social.
 Confecció i assessorament en expedients de jubilació, viduïtat i invalidesa.
 Propostes de resolució en matèria d’expedients informatius o
sancionadors. Redacció de propostes de resolucions quan es produeixin
reclamacions prèvies a la via jurisdiccional laboral.
 Actualització mensual del tipus de retenció IRPF a aplicar. Recalcular el
percentatge de retenció a compte de la Renda, quan es produeixi un canvi
en les meritacions o variï la situació personal i familiar del treballador.
 Qualsevol altre consulta i/o tràmit fora del assessorament permanent
realitzada per la Societat.

Lot 3: Assessorament mercantil


Assessorament puntual (a demanda de la Societat):
 Assessorament, informació puntual i consultes en relació amb les
obligacions mercantils de la Societat.
 Presentació de informació i documentació legalment exigible al Registre
Mercantil
 Tramitació davant el Registre de cessaments i nomenaments del
Consellers i Conselleres de la Societat.

V.

Durada del contracte: Els contractes que se’n derivin per cada un dels lots tindran una durada
inicial d’un any (1), amb la possibilitat d’aprovar-se fins a 4 pròrrogues més d’una durada d’un
(1) any més.

VI.

Dades econòmiques:



El pressupost base de licitació per a cada un dels Lots és:
•

Lot número 1: és de 5.033,60 €, inclòs IVA (21%), essent aquest el límit màxim
de despesa que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de
contractació per a la durada inicial del mateix (4.160,00€); dividint-se en:
• Assessorament
permanent:
2.613,60,€ inclòs IVA (21%),

•

corresponents a una mensualitat màxima de 180€/mes (2.160,00€
sense IVA).
Assessorament puntual: 2.420,00€, inclòs IVA (21%), corresponents a
una bossa de 40 hores anuals a un preu màxim de 50€/hora
(2.000,00€ sense IVA)

En cap cas existeix obligació legal d’esgotar les hores corresponents a la bossa d’aquest
lot, únicament abonant-se les hores efectivament realitzades per l’adjudicatari.
•

Lot número 2: és de 5.033,60 €, inclòs IVA (21%), essent aquest el límit màxim
de despesa que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de
contractació per a la durada inicial del mateix (4.160,00€); dividint-se en:
• Assessorament
permanent:
2.613,60,€ inclòs IVA (21%),
corresponents a una mensualitat màxima de 180€/mes (2.160,00€
sense IVA).
• Assessorament puntual: 2.420,00€, inclòs IVA (21%), corresponents a
una bossa de 40 hores anuals a un preu màxim de 50€/hora (2.000,00€
sense IVA.

En cap cas existeix obligació legal d’esgotar les hores corresponents a la bossa d’aquest
lot, únicament abonant-se les hores efectivament realitzades per l’adjudicatari.

•

Lot número 3: és de 2.420,00 €, inclòs IVA (21%), essent aquest el límit màxim
de despesa que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de
contractació per a la durada inicial del mateix; dividint-se en
• Assessorament puntual: 2.420,00€, inclòs IVA (21%), corresponents a
una bossa de 40 hores anuals a un preu màxim de 50€/hora.
(2.000,00€ sense IVA)

En cap cas existeix obligació legal d’esgotar les hores corresponents a la bossa d’aquest
lot, únicament abonant-se les hores efectivament realitzades per l’adjudicatari.

Essent el detall del pressupost base de licitació el següent:

Lot 1
Lot 2
Lot 3

Assessorament permanent
Assessorament puntual
Assessorament permanent
Assessorament puntual
Assessorament puntual
TOTAL

Pressupost
màxim anual

IVA

Pressupost màxim
anual amb IVA

2.160,00
2.000,00
2.160,00
2.000,00
2.000,00

453,60
420,00
453,60
420,00
420,00

2.613,60
2.420,00
2.613,60
2.420,00
2.420,00

10.320,00

12.487,20

En cap cas existeix obligació legal d’esgotar les hores corresponents a la bossa d’ hores de cada
Lot, únicament abonant-se les hores efectivament realitzades per l’adjudicatari.

El Pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte el preu de mercat d’aquest tipus
de servei, les característiques dels equipaments on s’ha de realitzar la prestació del servei, el
nombre mínim d’hores necessàries per a la realització de les tasques detallades en el PPT, els
costos laborals d’acord amb les categories laborals del conveni col·lectiu d’oficines i despatxos
(79000375011994) de Catalunya.

Les ofertes que superin el pressupost base de licitació per a cada Lot seran excloses
automàticament.
Pel que fa al Valor Estimat del Contracte:
Pressupost
màxim
anual

Possible
pròrroga 1

Possible
pròrroga 2

Possible
pròrroga 3

Possible
pròrroga 4

Possibles
modificacions
(15%)

Lot 1

4.160,00

4.160,00

4.160,00

4.160,00

4.160,00

3.120,00

Lot 2

4.160,00

4.160,00

4.160,00

4.160,00

4.160,00

3.120,00

Lot 3

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

TOTAL

10.320,00

10.320,00

10.320,00

10.320,00

10.320,00

7.740,00

VEC

10.320,00

20.640,00

30.960,00

41.280,00

51.600,00

59.340,00

VII.

Modificacions: Es preveuen com a possibles causes de modificació del contracte:

a) Increment del nombre d’hores de les previstes a l’assessorament puntual, per augments
de la producció i/o necessitats del servei.

b) Increment de les hores imputables a l’assessorament permanent per augments de la
producció i/o necessitats del servei.

c) Realització d’assessoraments i/o consultes addicionals que no estiguin recollides en el
plec de prescripcions tècniques, incorporades a aquest com a conseqüència de la
modificació de la normativa vigent aplicable.
El contracte es podrà modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 15% del preu inicial i
per les causes anteriorment esmentades, en els termes establerts a l’art. 204 de la LCSP.
Les anteriors causes de modificació s’estableixen sense perjudici de la possibilitat de

modificació del contracte quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en
l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i
amb les particularitats de l’article 207 de la LCSP.
VIII.

Revisió de preus: No es preveu.

IX.

Procediment d’adjudicació i justificació: Atenent a l’objecte de la present contractació,
aquesta es qualifica com un contracte de serveis. Així mateix, el contracte s’adjudicarà
mitjançant el procediment obert.

X.

Classificació de l’empresari: No es requereix.

XI.

Garanties: No es preveu exigir garantia provisional. Es preveu exigir garantia definitiva.

XII.

Criteris d’adjudicació: Es preveu, per a cada Lot, els següents criteris d’adjudicació:

A. Criteris de valoració quantificables de forma automàtica: Fins un màxim de 100 punts:
Per al Lot 1 y Lot 2:
-

Criteri A; fins a un màxim de 70 punts:
Assessorament permanent:
corresponents a una mensualitat màxima de ********€/ mes, essent el màxim a
oferir 180€/mes (sense IVA); totalitzant un total de ********€/ any; essent el
màxim a oferir 2.160,00€ (sense IVA).

Es valorarà assignant la puntuació de 70 punts al licitador que presenti l’oferta més
baixa i la resta d’ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar la fórmula següent:
Pv = [1-((Ov-Ob)/IL) x 0,50] x 70
on:
Pv = Puntuació de l'oferta
valorar
Ob = Oferta econòmica més
baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
-

Criteri B fins a un màxim de 30 punts: Assessorament puntual: corresponents a
un preu hora màxim de ******* €/Hora, essent el màxim a oferir 50€/hora (sense
IVA) per a una bossa de 40 hores anuals estimades.

Es valorarà assignant la puntuació de 30 punts al licitador que presenti l’oferta més
baixa i la resta d’ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar la fórmula següent:

Pv = [1-((Ov-Ob)/IL) x 0,50] x 30
on:
Pv = Puntuació de l'oferta
valorar
Ob = Oferta econòmica més
baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació

Per al Lot 3:

- Criteri únic; fins a un màxim de 100 punts: Assessorament puntual:
corresponents a un preu hora màxim de ******* €/Hora, essent el màxim a oferir
50€/hora (sense IVA) per a una bossa de 40 hores anuals estimades
Es valorarà assignant la puntuació de 100 punts al licitador que presenti l’oferta més
baixa i la resta d’ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar la fórmula següent:
Pv = [1-((Ov-Ob)/IL) x 0,50] x 70
on:
Pv = Puntuació de l'oferta
valorar
Ob = Oferta econòmica més
baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació

L’oferta presentada no podrà sobrepassar el pressupost base de licitació. En cas contrari,
l’oferta serà exclosa de la present licitació.
Es tria aquesta fórmula perquè permet una valoració proporcional de les ofertes en funció
de la seva oferta, ja que fa que la millor oferta obtingui la màxima puntuació i està avalada
per l'Informe sobre l'anàlisi de fórmules de valoració i puntuació proporcionals per a les
ofertes econòmiques i les propostes tècniques, de 23/06/17, emès pel Responsable d'anàlisi
econòmica de la Direcció General de Contractació Pública, del Departament d'Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de la Generalitat de Catalunya.

XIII.



Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes presumptament anormals: A fi
d’assegurar una correcta execució del contracte i uns nivells òptims de qualitat del
servei contractat, la determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que presenti una
rebaixa d’un 25% o més respecte el pressupost base de licitació.



Si concorren dues o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
presenti una rebaixa superior al 20% de l’import mitjà de les ofertes presentades pel conjunt de
licitadors.

XIV.

Cessió i subcontractació: L'adjudicatari solament podrà cedir i subcontractar vàlidament els
drets i obligacions que neixin de la present contractació, mitjançant l'autorització expressa i per
escrit de SABEMSA, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 214 i 215 de la
LCSP.

XV.

Condicions especials d’execució: El contractista haurà de complir les següents condicions
especials
d’execució del contracte:

-

El contractista estarà obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf de
l’apartat 1 de l’article 202.

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials de conformitat
amb el que disposa la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

Badalona, 01 de setembre de 2020.
Signat

Brauli Torres Milla
Cap d’Administració

