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Memòria justificativa del contracte 

 

1.- Objecte complet del contracte: La contractació del servei d’auditoria anual 

financera dels comptes anuals i de la liquidació pressupostària dels exercicis 2018-2019-

2020, així com l’auditoria de compliment 

 

2.- Elecció del procediment:  

Procediment obert simplificat atès que té un valor estimat inferior a 100.000 euros.. 

 

3.- Vigència del contracte:  

3 anys  

 

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació:  

No s’exigeix donada la naturalesa del contracte ja que es podria veure’s limitada la 

concurrència.   

 

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la 

justificació:  

Solvència econòmica i financera 

El Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit al millor exercici dins dels 
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes haurà de ser almenys  una vegada i mitja el 
valor anual mitjà del contracte. 
 
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en 
el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 
 

Solvència tècnica o professional 

S'acredita amb l'acumulació de tres aspectes: 

1-Tant en el cas de persones físiques com jurídiques, caldrà acreditar que estan inscrits 
en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC) segons el que estableix la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de 
Comptes.  
Pel que fa als contractes adjudicats, aquests requisits seran exigibles al contractista 
durant tot el seu període de vigència. La seva pèrdua podria arribar a comportar la 
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resolució del contracte. 
 
2-La seu social de l’empresa que resulti adjudicatària haurà d’estar en l’àmbit territorial 
de Catalunya o haurà de tenir oberta almenys una delegació en aquest territori. 
 
3-Tenir experiència en la realització de serveis o treballs de la mateixa naturalesa o 
similar a què correspon l'objecte del contracte  en el curs dels tres últims anys. 
Als efectes de determinar la correspondència entre els serveis o treballs acreditats i els 
que constitueixen l'objecte del contracte, s'atendrà a la coincidència entre els tres 
primers dígits dels seus respectius codis CPV. 
El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual 
o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte que es licita 
S'acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per l'interessat en el curs dels 
tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte 
del contracte, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. 
 
Per tal d’acreditar els requisits de capacitat i solvència els licitadors presentaran 

declaració responsable en els termes que s’indiquen en l’annex. 

 

6.- Criteris d’adjudicació i justificació:  

a) Criteris susceptible de judici de valor: Fins a 25 punts 

 Proposta tècnica 
Puntuació  

Màxima 

Presentació de la memòria: documentació explicativa, de com a màxim 15 

pàgines, que ha d’incloure la descripció del servei d’auditoria i l’organització que 

seguirà l’empresari per a la realització dels treballs. Es valorarà el grau de detall i 

coherència de la proposta d’acord amb les especificacions establertes al Plec de 

Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars 

2 punts 

Serveis oferts i mitjans tècnics: descripció de la tipologia i quantitat dels serveis 

(reunions i visites presencials, comunicació i resolució de dubtes telefònicament i 

mitjançant correu electrònic, elaboració d’informes). Es valorarà l’exhaustivitat i el 

grau de qualitat en la proposta de serveis i de mitjans tècnics així com l’adequació 

d’aquestes respecte els requeriments mínims establerts al Plec de Prescripcions 

Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars 

6 punts 

Metodologia de treball: descripció del desenvolupament i abast dels treball, 

incloent la descripció de les tasques a realitzar per cadascun dels membres de 

l’equip. Es valorarà el detall en la descripció del desenvolupament del treball així 

com el grau d’adequació d’aquesta d’acord amb les necessitats de l’entitat 

contractant    

11 punts 

Planificació de l’actuació: descripció del calendari d’actuacions que inclogui un 

cronograma del mateix. Es valorarà el grau de detall i la coherència en la planificació 

de les actuacions.  

6 punts 

b) Criteris automàtics 

1.- Econòmics/millor oferta econòmica: Fins a 49 punts 
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Preu del servei. Obtenint la màxima puntuació l’oferta més econòmica, i puntuant-se la resta 
d’ofertas econòmiques segons la fórmula següent: 

P = PM x Ofm/Of  

 
 

on: 
P = Puntuació obtinguda 
PM = Puntuació màxima 
Ofm = Oferta econòmica mínima 
Of = oferta econòmica del licitador que es valora 
 

2.- Altres criteris: Tècnics o qualitatius avaluables automàticament: Fins a 26 punts 

Proposta qualitativa 
Puntuació  

Màxima 

Experiència prèvia mínima de 10 anys en l’àmbit del sector públic, de l’equip de 

professionals que realitzin l’execució del contracte: 

- SI.........13 punts 
- NO....... 0 punts 

Per la valoració del criteri caldrà aportar còpia dels currículum vitae dels 

professionals destinats a l’execució del contracte que acrediti el compliment del 

criteri d’adjudicació.  

13punts 

Experiència prèvia mínima de 10 anys en l’àmbit sanitari, de l’equip de professionals 

que realitzin l’execució del contracte: 

- SI.........13 punts 

- NO....... 0 punts 

Per la valoració del criteri caldrà aportar còpia dels currículum vitae dels 

professionals destinats a l’execució del contracte que acrediti el compliment del 

criteri d’adjudicació. 

13 punts 

 

 

7.- condicions especials d’execució amb la justificació:  

No es preveuen condicions especials. 

 

8.- Pressupost base de licitació desglossat:  

El pressupost base és de 43.500 euros els 3 anys, sent 14.500 euros cada any 

 

9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, 

incloent els costos laborals, si existeixen:  

El valor estimat del contracte és de 43.500 euros. No es preveu cap pròrroga ni 

modificació.  
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10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte 

del contracte.  

Donar compliment a la normativa de Hisendes Locals que estableix que el control 

financer de les societats mercantils depenent dels Ens Locals es realitzarà per 

procediments d’auditoria d’acord amb les Normes d’Auditoria del Sector Públic. 

 

11.- Motivació de la insuficiència de mitjans, únicament en contractes de serveis:  

Per normativa, el control financer dels comptes anuals només les poden realitzar les 

empreses d’auditoria inscrites en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut 

de Comptabilitat i Auditoria de comptes.   

 

12.- Decisió de no dividir en lot l’objecte del contracte amb la seva justificació:  

L’objecte del contracte no admet fraccionament. El tractar-se d’un contracte que té per 

objecte la prestació de serveis d’auditoria, el mateix ha de ser prestat per un únic 

contractista i no admet fraccionament. 

 

 

 

 


