PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE
SERVEIS D’ASSESSORAMENT COMPTABLE, FISCAL, PRESSUPOSTARI I GESTIÓ
DEL PROCÉS DE DISSOLUCIÓ I EXTINCIÓ DE LA SA I TRASPÀS A UNA NOVA EPE
I.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte comprèn la realització dels serveis d’assessorament comptable,
fiscal, pressupostari i financer a la societat mercantil pública Multimèdia de les Illes
Balears, SA, juntament amb l’assessorament i gestió del procés de dissolució i extinció de
la societat mercantil i traspàs a una nova entitat pública empresarial.
Per al compliment de totes les obligacions tributàries, comptables, mercantils i fiscals i
per al compliment de totes les obligacions d’informació a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’empresa necessita externalitzar aquests serveis
d’assessorament. Cal esmentar, com a informació de referència, que el número
d’assentaments comptables de l’exercici 2015 va ser de 2.700 i el número d’apunts de
10.400.
El present plec de prescripcions tècniques regula l’execució de la prestació objecte de
contracte, de conformitat amb les regles i límits que, per als contractes de serveis,
determina el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
II.- CONTINGUTS I DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A PRESTAR
La prestació del serveis inclourà la totalitat de les necessitats d’assessorament i
actuacions següents:
1) Comptabilitat:
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-

Servei de realització de comptabilitat de l’empresa d’acord amb la normativa
vigent, amb tancament mensual cada dia 6 del mes següent.

-

Confecció d’estadis comptables cada mes, lligats a l’elaboració dels quadres
d’informació a trametre a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, detallats més endavant.

-

Teneduria de llibres, incloent la seva presentació al Registre Mercantil.

-

Elaboració dels comptes anuals de l’empresa, incloent la memòria, abans del 28
de febrer de cada any.

-

Assistència completa en el procés d’auditoria anual que es duu a terme a
l’empresa, encomanat per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma, el
qual es duu a terme entre els mesos de març i maig.

-

Relació de lligam de cada una de les factures amb els expedients de contractació
de l’empresa, sobretot amb els expedients de contractació major.

-

Assistència en la realització de factures emeses per l’empresa, sobretot en les
realitzades mitjançant facturació electrònica.

-

Assistència en qualsevol altra matèria relativa de la qual la comptabilitat de
l’empresa en sigui la font d’informació.

2) Fiscalitat:
-

Càlcul, liquidació i assistència en relació amb els imposts que hagin de ser objecte
de liquidació (IVA, IRPF, Impost sobre Societats, Imposts Especials, Tributs
locals, etc.), amb inclusió de la interposició dels recursos o reclamacions que
fossin precisos a l’ordre administratiu i/o econòmic. Aquest servei inclourà tant
les declaracions trimestrals i les declaracions anuals o resums escaients , i
operacions amb tercers.

-

Representació, assistència i defensa davant l’Agència Tributària estatal i
autonòmica, sobretot quant a inspeccions, comprovació d’autoliquidacions i
requeriments d’informació.

3) Control pressupostari i financer:
-

Elaboració dels pressuposts anuals de l’empresa i la seva memòria, mitjançant els
quadres d’informació facilitats per la Direcció General de Pressuposts, que inclou
projeccions i estimacions de l’exercici que es pressuposta i del seu tancament.
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Aquesta tasca es duu a terme en torn als mesos d’agost, setembre i octubre, des
de la primera versió a la definitiva.
-

Preparació de la liquidació dels pressuposts i la seva memòria, juntament amb la
formulació dels comptes anuals.

-

Elaboració de liquidacions pressupostàries mensuals i estimacions de tancament
pressupostari actualitzades cada mes.

-

Assistència en l’actualització del Pla de Tresoreria anual de l’empresa, el qual s’ha
d’actualitzar cada mes amb l’emplenament de les dades reals del mes anterior i
l’estimació més acurada dels mesos següents.

-

Control mitjançant llistats actualitzats cada mes de les factures pendents de
cobrar i les pendents de pagar.

4) Requeriments d’informació de la Intervenció General de la CAIB i de la Sindicatura de
Comptes:
-

Elaboració dels quadres mensuals d’informació (anomenats quadres CIMCA),
abans del dia 6 de cada mes. Aquests contenen informació relativa a: balanç de
situació, comptes de pèrdues i guanys, informació relativa a la facturació emesa,
informació sobre la variació del diferent tipus d’immobilitzat, informació relativa
a les subvencions rebudes i aportacions de socis, detall de les despeses de
personal i informació necessària per al càlcul del període mitjà de pagament de
l’empresa.

-

Assistència en l’elaboració dels documents DABA i TRAIN requerits per la
Sindicatura de Comptes, els quals requereixen informació detallada sobre el
tancament comptable de cada any.

-

Preparació d’informes i altra documentació de caire econòmic, financer,
comptable i patrimonial de l’empresa que puguin ser requerits a Multimèdia pels
organismes públics amb competències de control o fiscalització.

5) Assessorament i gestió del procés de dissolució i extinció de la societat anònima,
juntament amb el traspàs d’actius i passius de l’entitat pública empresarial i realització de
la valoració corresponent.
6) Altres serveis:
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-

Celebració de reunions amb Multimèdia amb la finalitat d’obtenir la informació
necessària per procedir a proporcionar un servei adequat a les necessitats de
l’empresa.

-

Elaboració dels informes sol·licitats en la matèria objecte dels presents plecs.

-

Resolució de les consultes que es formulin per qualsevol medi (escrit o verbal) en
les matèries abans esmentades.

-

Informar sobre les novetats normatives, resolucions o sentències relacionades
amb els serveis objecte d’aquests plecs.

-

Qualsevol altre tasca que es pugui encarregar englobada dins l’àmbit de la
prestació dels serveis objecte dels presents plecs.

No obstant tot l’anterior, el responsable del contracte podrà determinar l’execució
d’aquelles funcions que consideri necessàries per al perfecte compliment de l’objecte del
contracte i sempre dintre del seu objecte. Multimèdia es reserva la facultat d’interpretar el
clausulat del present plec amb la finalitat de resoldre qualsevol dubte relatiu al seu
contingut.
III. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A) PREU
L’oferta econòmica per als dos anys de servei es presentarà com un import a tant alçat ,
separant base imposable i l’IVA.
També, s’haurà de separar el preu de l’oferta entre l’import corresponent al servei
recurrent d’assessorament fiscal i comptable, i el preu corresponent al servei per a
l’assessorament i gestió corresponent al procés de dissolució i extinció de la societat
anònima, juntament amb el traspàs d’actius i passius de l’entitat pública empresarial i
realització de la valoració corresponent.
B) MEMÒRIA TÈCNICA
La memòria descriptiva del servei que oferirà l’adjudicatari haurà de tenir, com a mínim,
el següent contingut:
-

Explicació detallada de la forma en què s’executarà el contracte.
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-

Programació de les tasques indicant el calendari estimat de l’execució del servei,
tenint en compte que la dissolució i extinció de la societat mercantil s’ha de dur a
terme durant el primer semestre de l’any 2017.

C) MILLORES (SENSE COST ADDICIONAL)
El programa comptable de l’adjudicatari podrà permetre la connexió remota al
departament d’Administració de Multimèdia, per tal de realitzar consultes sense haver de
contactar prèviament amb l’assessor.
També es valorarà com a millora el fet que determinades operacions inclús puguin s er
comptabilitzades des de l’empresa remotament, per a una posterior revisió de
l’adjudicatari.
Finalment també es valorarà que l’adjudicatari s’encarregui de l’emissió de les factures i
de la seva tramesa de forma electrònica, per email o correu postal (mitjana mensual: 4
electròniques, 15 per e-mail i 2 per correu postal). Alhora que s’emeti la factura, s’haurà
d’enllaçar amb la realització automàtica de l’assentament comptable. Aquesta opció
també haurà d’estar disponible remotament.
IV. REQUISITS TÈCNICS
L’actual programa que s’empra per a l’elaboració de la comptabilitat és l’A3. Per tant, el
programa que usi l’adjudicatari haurà de ser compatible amb l’A3 per tal de poder
realitzar una exportació de totes les dades comptables de Multimèdia dels ex ercicis
anteriors i de 2016.
També, el programa haurà de ser compatible amb el software lliure Odoo/Open ERP.
V. ALTRES ASPECTES RESPECTE ALS SERVEIS A REALITZAR
Independentment de l’horari intern que pugui tenir l’adjudicatari dels serveis, aquests han
d’estar disponibles per a Multimèdia durant l’horari habitual d’oficina, això és, de 8.00h
a 15.00h.
El servei es prestarà al despatx professional de l’adjudicatari i els treballadors vinculats a
l’execució del contracte dependran funcional i orgànicament de l’adjudicatari. Es podrà
requerir la seva presència a les oficines de Multimèdia o a la seu de qualsevol altre
organisme relacionat amb l’execució del contracte.
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L’adjudicatari del contracte haurà de nomenar una persona de contacte per a les
reunions i comunicacions amb Multimèdia.
Finalment, cal destacar que l’adjudicatari haurà de treballar juntament amb l’empresa i
amb l’adjudicatari actual del servei per tal de dur a terme un traspàs de la informació de
forma ordenada i precisa, tenint en compte que la formulació dels comptes de 2016
l’haurà dur a terme l’adjudicatari actual.
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