QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN MATÈRIA
ECONÒMICA, COMPTABLE I FINANCERA

A. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
A.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica, financera i tècnica exigibles als
empresaris no obligats al requisit de classificació:
A.1.1 Solvència econòmica financera:
Per tal d’acreditar la solvència econòmic - financera, les empreses hauran d’aportar:


Acreditació del volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit a l’any
de major volum dels tres últims conclosos, per import, com a mínim, de 48.505,16 € (és a dir,
equivalent a 1,5 vegades l’anualitat mitjana del contracte, d’acord amb l’article 87.1 LCSP).
S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals
degudament legalitzats.

A.1.2 Solvència tècnica:

Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de feines anàlogues o similars a les que
constitueixen l’objecte del contracte (és a dir, serveis d’assessorament comptable, fiscal i
pressupostari), executades en el curs dels darrers tres (3) anys.
Igualment, l’import mínim anual acumulat referit a l’any de major execució dels tres indicats,
haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
Per altra banda, no es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si no pot acreditar
haver executat com a mínim TRES (3) projectes de tipologia anàloga o similar a la que constitueix
l’objecte del contracte, d’acord amb la definició continguda en els punts anteriors.


Determinació de feines anàlogues o similars :

S’entendran per feines anàlogues o similars a les que constitueixen l’objecte del contracte, les
feines definides al PPT.
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D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva solvència
tècnica i professional:

Igualment, per tal de determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que
el que constitueix l’objecte del contracte, s’estarà al codi CPV consignat en l’apartat 1.2 de les
clàusules administratives d’aquest Plec.


Forma d’acreditació de la solvència tècnica:

S’acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan
competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o certificats equivalents o declaració
del empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, als quals s’acompanyarà dels
documents que acreditin la realització de la prestació.
En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs realitzats, tal
com s’ha indicat, en el curs dels darrers 3 (tres) anys, i caldrà que identifiquin les dades següents:
-

Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a
terme, destinatari de les mateixes, data de realització)
Import del projecte executat.
Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió.

En cas que la licitadora no acrediti la solvència tècnica mínima exigida, serà exclosa de la licitació.
Empreses de nova creació: Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és,
una empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica, de
conformitat amb allò establert a l’art.90.4 LCSP, mitjançant l'acreditació de la concurrència d’algun
dels mitjans contemplats als apartats b) a i) de l’article 90.1 LCSP.


-

Acreditar el personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l’empresa,
participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat
Acreditar els títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i,
en particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels
tècnics encarregats directament d’aquesta.

En qualsevol cas, l’empresa de nova creació haurà de donar compliment als requisits referents a
l’equip mínim de treball especificats a l’apartat A.3 del present quadre de característiques.

A.2 Adscripció de mitjans personals i/o materials
L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo
correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del
contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.
Per altra part, en quant a dits mitjans personals adscrits a l’execució del contracte, caldrà que
l’adjudicatari disposi d’un equip de treball compost com a mínim per una persona amb el
següent perfil:


1 Assessor/a econòmic, comptable i financer:
2
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En concret, d’acord amb el apartats d) i e), hauran de:



Titulació: Titulat superior (Dret, ADE, Econòmiques, Ciències socials, Fiscalitat, Dret Local
o equivalent per a la correcta prestació del servei).



Experiència: Caldrà acreditar una experiència mínima d’UN (1) ANY en la realització de les
tasques descrites en l’objecte del contracte.

Aclariments importants:
Les empreses licitadores hauran d’aportar només declaració responsable (DEUC i altres
declaracions ANNEX 2 conforme disposen d’aquests mitjans personals (SOBRE A), tal com s’ha
indicat, i serà l’empresa proposada com a adjudicatària qui haurà d’acreditar els aspectes
documentals i d’experiència assenyalats per a cadascun dels perfils que han d’adscriure a
l’execució del contracte, abans de formalitzar el contracte.
Cal tenir en compte que cal procedir així perquè el SOBRE A NO POT INCLOURE cap informació
que permeti conèixer el contingut del SOBRE B (Documentació acreditativa dels criteris
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor), per tant cal tenir en compte, per tal com s’ha
indicat, que en el sobre només s’inclourà el DEUC i altres declaracions responsables, però no
documentació per acreditar experiència ni currículums de les persones, que ja serà requerida a
l’adjudicatària.

B. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor relació
qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran sobre els aspectes
econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.
La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, d’acord amb
les especificacions i requeriments continguts als plecs.
En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració,
la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

Llindar mínim de qualitat:
S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 12 punts en la proposta avaluable amb
criteris sotmesos a judici de valor. Les ofertes que no obtinguin un mínim de 12 punts en la
proposta tècnica, seran rebutjades en estimar-se qualitativa i tècnicament insuficients, procedint
a l'exclusió del present procediment. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta

3
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B.1 Criteris i ponderació

circumstància ja no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de
fórmules o criteris automàtics.

B.2 Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim de 30 punts)
B.2.1 Oferta econòmica
Es valorarà amb un màxim de 20 punts l’oferta més econòmica, d’acord amb els següents criteris:
a) Obtindrà la màxima puntuació (20 punts) la oferta que presenti la baixa més econòmica
sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord amb els criteris
establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes anormals.

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un
criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:

On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 20
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 2

En qualsevol cas, les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
B.2.2 Millora: Proposta de prestacions tècniques addicionals
Es valorarà amb 10 punts la proposta per part dels licitadors de prestació de servei addicional
referent al suport tècnic especialitzat per a l’atenció de nous requeriments de documentació o
sol·licituds de remissió d’informació periòdica que realitzi el Ministeri d’Hisenda, el Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i/o organismes
anàlegs, vinculats al servei que és objecte del contracte, i durant el seu període de vigència.
En cas de no proposar la licitadora dita millora, s’atorgaran per a aquest criteri 0 punts.
La proposta es realitzarà a través de la declaració responsable continguda en l’ANNEX 3,
corresponent a l’oferta econòmica i criteris valorables de forma automàtica, i serà d’obligat
compliment per part de l’adjudicatària.
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(Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ PROPORCIONALS
PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 2017, redactat per
Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.)

En tot cas, cal recordar que les millores tenen caràcter voluntari per als licitadors i no ha de
suposar cap cost per a l’ens contractant.

B.3 Descripció dels criteris de valoració sotmesos a judici de valor (màxim 60 punts)
B.3.1) Memòria Tècnica explicativa de la gestió i organització del servei: fins 30 punts.
Per tal de procedir a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, caldrà la presentació
d’una Memòria tècnica i Planning de treballs, explicativa de com es portarà a terme el servei, a
efectes de puntuar la correcta planificació dels recursos assignats, i per altra banda, exposant la
proposta de tècnica de realització del servei, d’acord amb les especificacions del PPT.
La seva valoració tindrà una puntuació màxima total per a tots els apartats de trenta (30) punts, i
es tindran en compte, principalment aspectes com l’adequació de la proposta als objectius
generals i específics definits per el PPT i per l’Ajuntament, tal com a continuació s’exposa.
La Memòria haurà de ser redactada en format DIN A4 de text, la qual haurà d’especificar, com a
mínim, els següents aspectes o apartats, d’acord amb el PPT:

2. Organització i planificació dels recursos personals i materials - Programa de treball:
S’Haurà d’incloure el detall, com a mínim, de l’equip humà i tècnic que es destini a
l’execució del servei. Cal detallar també la proposta de com es duran a terme les
comunicacions entre el l’Ajuntament i l’empresa, i haurà d’incloure necessàriament una
planificació de les reunions així com un calendari per a l’execució del servei, que tingui en
comptes les dates per a la presentació de les obligacions en matèria econòmica,
comptable i financera. (màxim 15 punts)

B.3.2. Experiència addicional de l’equip de treball assignat a l’execució (màxim 15 punts)
D’acord amb l’article 145 LCSP, la millor qualitat – preu s’avaluarà d’acord amb criteris econòmics i
qualitatius, entre ells, l’organització, experiència i qualificació del personal adscrit al contracte
encarregat de la seva execució quan aquest factor de qualitat pugui afectar significativament a la
millor execució, com és el cas del present contracte. (art.145.2.2on LCSP).
En el present contracte, la qualitat del servei està estrictament vinculada a la qualificació i
experiència del personal que conforma l’empresa i que restarà adscrit a la seva execució, donat el
seu caràcter eminentment especialitzat i la transcendència a nivell de responsabilitat, per les
funcions inherents a la mateixa.
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1. Memòria explicativa del servei, on s’especifiqui de forma clara la proposta que es realitza
a partir de cadascun dels aspectes recollits a l’apartat A.1 del quadre de característiques.
En aquesta memòria s’ha de poder identificar la proposat de l’empresa licitadora pel que
fa a l’organització del servei, la previsió de recursos (humans, econòmics i materials) i la
descripció de la proposta metodològica per a donar contingut al servei. (màxim 15 punts)

En aquest sentit, es valorarà amb un màxim de 15 punts l’experiència addicional de la/les
persona/es que conformen l’equip de treball assignat a l’execució del contracte (addicional, per
sobre de l’experiència mínima requerida en l’apartat A.3 del present quadre de
característiques), en la realització de feines anàlogues a les que constitueixen l’objecte del
contracte, en la forma descrita a continuació:


Forma de valoració:



Es valorarà l’experiència en la realització de les tasques definides en la clàusula 1 del Plec de
Prescripcions Tècniques (“objecte del contracte”) i relacionades al model ANNEX 4.



Es podrà acreditar un màxim de DUES (2) persones, assignades a l’execució, a efectes de
computar la seva experiència.



En qualsevol cas, l’experiència de la persona o persones s’acreditarà respecte dels treballs
realitzats com a màxim en el curs dels darrers 15 (quinze) anys.



Distribució de punts:

o

o

En l’assessorament i suport a administracions públiques en expedients d’elaboració,
execució i tancament del pressupost, en expedients de liquidacions pressupostàries i
Compte General.
En l’assessorament i suport a administracions públiques en la preparació i tramesa de
la informació periòdica al Ministeri d’Hisenda, d’acord amb els requeriments previstos
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF) i en l’Ordre HAP/2105/2012, al Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya i a la Sindicatura de Comptes.

Aclariments:

-

Per a obtenir els punts per any, cal acreditar experiència en totes dues matèries. En cas
d’acreditar experiència per una (1) sola matèria, s’atorgaran zero (0) punts.

-

Per a la valoració i atorgament de la puntuació, si s’escau, es sumarà o acumularà
l’experiència acreditada de les dues persones (fitxes) presentades que compleixin amb
els requisits establerts.
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A) Es valorà l’experiència de la/es persona/es de l’equip de treball, amb un (1) punt per any
d’experiència, amb un màxim de 12 punts, si acrediten experiència en les següents matèries
concretes:

B) Es valorà l’experiència de la/es persona/es de l’equip de treball, amb un (1) punt per any
d’experiència, amb un màxim de 2 punts, si acrediten experiència en la següent matèria:

o

Estudi i resolució de consultes relatives a les operacions comptables que afecten al
Patrimoni de l’Ajuntament i al seu inventari de béns, i en l’elaboració d’inventaris de
béns.

C) Es valorà l’experiència de la/es persona/es de l’equip de treball, amb un (1) punt per any
d’experiència, amb un màxim d’ 1 punt, si acrediten experiència en la següent matèria:

o

En l’assessorament i suport en matèria de control intern (elaboració d’informe de
control intern, i altres mesures en aquesta matèria).



Caldrà completar una fitxa (ANNEX 4) individualment per a cadascuna de les persones de
l’equip de treball assignat a l’execució del contracte respecte de la qual s’acredita alguna
experiència en les tasques definides (amb un màxim de 2, com s’ha indicat). En cas de
proposar una sola persona, només caldrà presentar un únic ANNEX 4.



Per a l’acreditació d’experiència de períodes inferiors a l’any, s’atorgaran els punts proporcionals
(és a dir, per exemple, 6 mesos d’experiència equivalent a 0,5 punts). L’arrodoniment es farà
sense excés sobre 2 decimals).



Es computaran els anys d’experiència superiors a un (1) any, en tant que aquest és requisit
de solvència definit com a l’equip de treball mínim de l’empresa en el corresponent apartat
G.3 del quadre de característiques.

Documentació justificativa
Per altra banda, per tal d’acreditar dita experiència, caldrà aportar:
1) Currículum vitae de cada persona proposada per a la seva adscripció a l’equip de treball, on
es relacionin els treballs / serveis realitzats similars o anàlegs a les tasques que conformen
l’objecte del contracte, especificant en qualsevol el temps de durada del servei.
2) Model Annex 4 completat, per a cada persona que es proposa (màxim 2 annexes
corresponent a un màxim de 2 persones).
3) Documentació justificativa de l’experiència relacionada al currículum i a l’ANNEX 4,
mitjançant certificat nominatiu respecte el tècnic en qüestió o altres mitjans alternatius
7
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Aclariments:

d’acreditació ser admesos per part de la Mesa, sempre que permetin assegurar, el servei
prestat per el tècnic que s’acredita.

B.4
Criteris subjectes al compliment dels articles 147 i 127 de la LCSP: fins a un màxim de 15
punts
Clàusules socials Article 145 LCSP:
B.4.1. Estabilitat en el lloc de treball: 2 punts.
Es valorarà que l’empresa tingui el 90% de treballadors/es amb contracte indefinit en el moment
de la publicació de l’anunci.
B.4.2. Pla d’igualtat: 5 punts.
Es valorarà que l’empresa disposi del Pla d’igualtat degudament tramitat davant de l’autoritat
laboral.
B.4.3. Foment de la contractació femenina: 3 punts.
Es valorarà que l’empresa tingui el 25% de dones treballadores fixes a jornada completa majors
de 45 anys.
Clàusules de certificacions acreditatives (ISO, EMAS) Article 127 LCSP:
B.4.4. Certificació que acrediti Processos d’execució: 5 punts.
Es valorarà que l’empresa acrediti que posseeix certificació en algun sistema de gestió de Qualitat
de la organització.

Criteris de valoració dels anteriors apartats



S’atorgarà la puntuació màxima definida per a cada subcriteri, si:






Compleix amb els objectius generals i específics definits al PPT, la proposta és
coherent, adequada i viable
Compleix amb els estàndards de qualitat i amb els requeriments tècnics definits al
PPT
La informació aportada és correcta i no presenta cap dubte d’interpretació
Detalla o aporta la informació requerida
Garanteix la correcta execució dels treballs dins la planificació proposada

Es descomptarà un 20% dels punts (és a dir, 0,5 punts) en la valoració de cada apartat si
concorre alguna o algunes de les següents incidències (20% menys de punts equivalent 0,5
punts menys sobre el màxim de punts per a cada incidència fins a arribar als 0 zero punts,
segons cada aspecte que es valora). :





La documentació informació presentada genera problemes de comprensió o
d’interpretació o no permet valorar-la adequadament
Manca informació suficient o documentació indispensable
No s’ajusta als objectius generals o específics definits al PPT
8
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No compleix amb algun requisit o especificació tècnica o qualitativa del PPT
La proposta no és viable tècnicament o no garanteix la correcta execució

En qualsevol cas, la ponderació de la puntuació a atorgar en funció d’aquests criteris es realitzarà,
de forma motivada, a través del corresponent Informe, i atenent als criteris o aspectes de
valoració anteriorment indicats, per part dels Serveis Tècnics de l’òrgan contractant.

C. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN SITUACIÓ DE BAIXA
ANORMAL



Determinació de propostes en situació de baixa anormal

En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat
formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del procediment
prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP.



En cas que només hi hagi una oferta, es considerarà oferta anormalment baixa si la
proposta econòmica és un 25% inferior al pressupost de licitació.



En cas que hi hagi dues ofertes o més, es tindrà en compte la puntuació dels criteris
continguts en el sobre C (de criteris automàtics). Serà oferta anormalment baixa quan la
puntuació obtinguda provisionalment per la licitadora superi en un 5% la puntuació de la
mitjana de les ofertes en els criteris descrits. No obstant això, si entre aquestes hi ha
puntuacions que són un 5% inferiors a la mitjana, es calcularà una nova mitjana només
amb les puntuacions de les licitadores que no estiguin en el cas indicat.

En ambdós casos, en el supòsit que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup
d’empreses (d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal
d’obtenir la mitjana aritmètica de la primera condició (sobre B), aquella del grup empresarial que
hagi obtingut una puntuació més alta en el sobre B, i això amb independència que presentin la
seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals
concorri en unió temporal.


Procediment en cas de propostes en baixa anormal

Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada
anormalment baixa, s’haurà de requerir al licitador que l’hagi presentat, per termini suficient,
perquè justifiqui i desglossin raonadament i detalladament la valoració de l’oferta, precisant les
condicions de la mateixa, en particular en allò que es refereix al baix nivell de preus, o de costos o
de qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat. Lògicament, caldrà que
justifiqui especialment aquells capítols que a efectes d’aquests càlculs han portat a què l’oferta de
l’empresa sigui considerada anormalment baixa.
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A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes, es tindrà en compte l’oferta
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu (excepte en el cas d’una única
oferta). Per a la determinació de les baixes en situació anormal, es procedirà com s’explica a
continuació:

La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que
resultin pertinents als efectes indicats.
En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP.
D. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
D.1 Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents
condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte,
no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari:
Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les condicion s
laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual:
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment
de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació si bé, en tot cas,
l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu
Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte.
Aquestes condicions, establertes per part de l’empresa respecte dels treballadors adscrits a
l’execució del contracte, s’acreditaran mitjançant la presentació d’una relació de la plantilla
adscrita i els preu/ hora que correspon a cada treballador.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà
causa de resolució.

D.2 S’estableix com a condició especial l’aportació d’una pòlissa per riscos professionals per
import mínim assegurat de 300.000 € (per sinistre/any), vigent per a tota la durada del contracte.
S’acreditarà mitjançant certificat expedit per l’asseguradora, en què constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos en què sigui
procedent.
En qualsevol moment durant el període del contracte l’òrgan de contractació podrà demanar la
justificació de la vigència i de les condicions contractades referents a l’esmentada pòlissa.
D.3 Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment exigides
a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.
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El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que declari
formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del contracte
o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació de les
persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat compliment.

