PROCÉS de CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE SERVEIS DE CONSULTORIA ESPECÍFICA PER
L’ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT EN L’ADAPTACIÓ ADMNISTRATIVA, COMPTABLE,
FINANCERA I JURUDÍCA EN EL PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ I SECTORALITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
XMESS AL GRUP EMPRESARIAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)
NIF - G67046573
Representant de la Comissió Tècnica i responsable del contracte: Xavier Rubio Cano
xrubio@bcn.cat

1. ANTECEDENTS I CONTEXT ACTUAL
Els 19 de novembre de 2021 l’Associació XMESS va celebrar la seva Assemblea Ordinària. En
aquesta es donar informació i es va debatre sobre l’adscripció de l’Associació al Grup
empresarial de l'Ajuntament de Barcelona. Des del mes d’agost de 2021 li fou comunicat a
l’Ajuntament de Barcelona, l’alta en la Base de dades General, del Ministeri d’Hisenda, de les
entitats locals a l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidaria. Tot i que
encara no es té constància comunicada que, més enllà d’estar inscrita l’entitat, encara no resta
sectoritzada, per la qual cosa encara no s’inicia el procés de retiment d’informació als
organismes requirents. Però aquesta situació s’esdevindrà en un futur immediat , i si escau, a
efectes retroactius d’aplicació, a partir d’1 de gener de 2022.
En base a això, l’Assemblea va debatre que calia prendre les mesures adequades per
desenvolupar el procés de sectorització de l’Associació XMESS en el marc de l’adscripció al
Grup de l’Ajuntament de Barcelona. I que això significarà que, mantenint totes les obligacions
legals, administratives i jurídiques d’una associació formada per administracions locals, caldrà
afegir el retiment d’informació, periòdic i detallat, que requerirà l’Ajuntament de Barcelona
mitjançant la seva Direcció d’Empreses, Consorcis i Fundacions. Obligació que caldrà fer
efectiva , a partir d’1 de gener de 2022, aplicant-se tots els retiments d’informació esmentats.
Davant la urgència i la necessitat, per tenir totes les previsions, operatius i disposicions
possibles, a fer efectives a partir de l’1 d egener de 2022, i davant la manca manifesta de
recursos propi suficients per fer-ho factible es fa la present proposat de contractació de
serveis.
2. ENCÀRREC
L’empresa té l’encàrrec de desenvolupar allò que es planteja a continuació.
1. Estudiar , per determinar i proposar , a continuació, els operatius, dispositius, accions,
actuacions i previsions de l’Associació XMESS en el retiment d‘informació en la

realització de sectorització i adscripció de l’Associació XMESS al Grup Empresarial de
l’Ajuntament de Barcelona. Caldrà estudiar, per proposar, tot allò que s’adjunta a
l’annex 1 i a l’annex 2.
Es pretén:
De forma, molt pràctica i didàctica , explicar, conceptualitzar i descriure pas a pas d’allò que
haurà de fer l’Associació XMESS per donar compliment al retiment d’informació en la
realització de sectorització i adscripció de l’Associació XMESS al Grup Empresarial de
l’Ajuntament de Barcelona.


Fer-ho mitjançant:
o Redactar uns protocol d’actuació
o Preparar els documents de base i tipus per desenvolupar i omplir en cada
procediments necessari
o Preparar les propostes de documents , de base i tipus, pels debats i presa
d’acords a la Comissió Executiva i a l’Assembla, segons correspongui, per a
cada acció necessària
o La formació dels membres de la Comissió Tècnica que hauran de tenir
coneixement i participar en els processos de retiment d’informació en la
realització i aplicació de la sectorialització

Terminis d’execució des de l’adjudicació del contracte fins el 31 de desembre de 2021

1. PRESSUPOST I PROPOSTA A PRESENTAR
El pressupost per aquest encàrrec no podrà excedir els 3.000 euros (IVA exclòs).
Hores de treball (estimació aproximativa en la seva distribució):



Estudi de la documentació: 20 hores
Elaboració i redacció de totes les propostes de:
o protocol d’actuació
o dimensionament en hores mensuals de les tasques
o el perfil de coneixements i/o experiències a fer en relació a les tasques a fer
o els documents de base i tipus per desenvolupar i omplir en cada procediments
necessari
o les propostes de documents , de base i tipus, pels debats i presa d’acords.
54 hores



Formació virtual, i presencial si escau, de membres de la Comissió Tècnica de
l’Associació XMESS: 20 hores

Total: 94 hores (4 hores diàries durant 23 dies feiners, aproximadament)

La proposta a presentar haurà d’incloure:
-

Proposta d’allò que es desenvoluparia si s’obté el contracte
Proposta econòmica
Declaració responsable d’una persona amb responsabilitats, de l’empresa, certificant
la veracitat d’allò que es presenta per ser valorada la proposta

Productes liurables durant l’execució del servei (es detallen a l’encarrec):





Síntesi, breu, de la Estudi de la documentació consultada
Documents, en format obert, amb redacció de totes les propostes de:
o protocol d’actuació
o dimensionament en hores mensuals de les tasques
o el perfil de coneixements i/o experiències a fer en relació a les tasques a fer
o els documents de base i tipus per desenvolupar i omplir en cada procediments
necessari
o les propostes de documents , de base i tipus, pels debats i presa d’acords.
Materials, de síntesi, usats per i en la formació de membres de la Comissió Tècnica de
l’Associació XMESS

4. REQUERIMENTS

-

-

L’empresa cedirà tots els drets d’autor i altres de forma universal, per tots els formats i
mitjans.
Els pressupostos que ens faci arribar l’empresa en qualsevol format hauran d’incloure
l’IVA. Si no s’especifica la inclusió o no del impost es pressuposarà sempre que els
imports inclouen l’IVA.
L’Associació XMESS realitzarà el pagament un cop aquesta tasca hagi finalitzat i un cop
enviada la factura , abans de 31 de desembre de 2021.

5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
Puntuació total d'aquests criteris (C): 100 punts.
5.1 Pel preu ofertat, fins a 40 punts:
Realització del servei: preu no superior als 3.000,00 € (IVA no inclòs)

S’atorgarà la màxima puntuació quan es formuli un preu entre els intervals de 2.800 € (IVA no
inclòs) i els 3.000 € (IVA no inclòs)
Per preus inferiors als 2.800 € (IVA no inclòs), al considerar que no són preus equitatius amb la
feina ben feta des de les pràctiques de l’economia social i solidària, s’establirà els següents
intervals de puntuació:







35 punts, a preus inferiors, entre un 6’67% i 10%, als 3.000,00 € (IVA no inclòs)
30 punts , a preus inferiors , entre un 10,1% i un 15%, als 3.000,00 € (IVA no inclòs)
25 punts, a preus inferiors , entre un 15,1% i un 20%, als 3.000,00 € (IVA no inclòs)
20 punts , a preus inferiors , entre un 20,1% i un 25%, als 3.000,00 € (IVA no inclòs)
10 punts, a preus inferiors , entre un 25,1% i un 30%, als 3.000,00 € (IVA no inclòs)
0 punts, a preus inferiors , a un 30’1% o més, als 3.000,00 € (IVA no inclòs)

5.2 Experiència en l'execució de contractes en la gestió de l’assessorament i
acompanyament en l’adaptació administrativa, comptable, financera i jurídica en processos
d’adscripció i sectoralització d’associacions i/o organitzacions, o en processos equiparables
en complexitat jurídico-administrativa, especialment que afectin a entitats de dret públic
Es justifica aquest criteri en el sentit que la totalitat de les tasques referents a l'execució del
contracte es corresponen a la temàtica concreta indicada, per la qual cosa és garantia d'una
execució òptima i de qualitat el coneixement sòlid i profund de la mateixa, per part de les
persones adscrites a l'execució del servei per part de la licitadora, mitjançant una experiència
prèvia en l’execució de serveis similars a l’objecte del contracte.
Es puntuarà per projecte en la que s’acrediti l’experiència, en processos d’adscripció i
sectoralització d’associacions i/o organitzacions, o en processos equiparables en complexitat
jurídico-administrativa, especialment que afectin a entitats de dret públic, amb el resultat de
que la suma de les puntuacions acreditades, no superi la puntuació màxima per a la valoració
d’aquest criteri ( 30 punts).
S'atorgarà una puntuació màxima de 30 punts, ponderada de la forma següent:
● Experiència , d’un projecte, realitzat entre 2014 i 2021: 5 punts
● Experiència acumulada, de dos projectes, realitzats entre 2014 i 2021: 10
punts
● Experiència acumulada, de tres projectes, realitzats entre 2014 i 2021: 15
punts
● Experiència acumulada, de quatre projectes, realitzats entre 2014 i 2021: 25
punts
● Experiència acumulada, de cinc o més projectes, realitzats entre 2014 i 2021:
30 punts
Per a la valoració d’aquest criteri serà vàlida l’acreditació de l’experiència mitjançant una
declaració responsable signada pel representant de l’empresa, certificant que allò que es

declara és verídic, indicant les dades del contractant, la descripció dels serveis prestats i les
dates d’inici i finalització del servei.
No es puntuarà si no es presenta la documentació esmentada en el moment de presentar
l’oferta.
L’Associació XMESS podrà sol·licitar, en qualsevol moment, l'acreditació documental relativa a
l'empresa, mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent quan el destinatari és
una entitat del sector públic, o quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest pel que fa a l'experiència. En cas que demanada aquesta
documentació acreditativa, la licitadora o contractista no la presenti, o que en la presentada es
constati que hi ha informació falsa amb la intenció d'incrementar la puntuació en aquest criteri
d'adjudicació, l’Associació podrà excloure la licitadora del procediment de licitació, o , en cas
que ja s'hagi adjudicat i formalitzat el contracte, serà motiu de resolució per incompliment de
la contractista, amb la conseqüent possibilitat d'imposar les penalitats oportunes i/o de
reclamar els danys in perjudicis causals.
5.3 Aportació de documentació redactada, realitzada i aplicada en en la gestió de
l’assessorament i acompanyament en l’adaptació administrativa, comptable, financera i
jurídica en processos d’adscripció i sectoralització d’associacions i/o organitzacions, o en
processos equiparables en complexitat jurídico-administrativa, especialment que afectin a
entitats de dret públic : fins a 30 punts
S'atorgarà una puntuació màxima de 30 punts, ponderada de la forma següent:
● Aportació, de documentació redactada, realitzada i aplicada en la gestió de
l’assessorament i acompanyament , en un mínim de 4 casos: 30 punts.
● Aportació, de documentació redactada, realitzada i aplicada en la gestió de
l’assessorament i acompanyament , en un mínim de 3 casos: 20 punts.
● Aportació, de documentació redactada, realitzada i aplicada en la gestió de
l’assessorament i acompanyament , en un mínim de 2 casos: 10 punts.
● Aportació, de documentació redactada, realitzada i aplicada en la gestió de
l’assessorament i acompanyament , en un mínim d’un cas: 5 punts.

6. CALENDARI de presentació d’ofertes i LLOC on presentar-les:
Termini de presentació d’ofertes fins les 23h55 del diumenge 28 de novembre de 2021.
Presentació d’ofertes al correu electrònic presidencial@xmess.cat
Per contactar, amb responsables de la licitació del contracte, escriure a xrubio@bcn.cat

A Barcelona, 22 de novembre de 2021.
Presidència de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
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