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CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA
REALITZACIÓ DE L’AUDITORIA FINANCERA SOBRE ELS COMPTES ANUALS DEL
CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
REFERENTS ALS EXERCICIS 2021 I 2022 (EXP. CS17/2021).
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBERTURA DEL SOBRE B.
A l’Hospitalet de Llobregat, essent les 10’00 hores del dia 9 de setembre de 2021, es reuneix
la Mesa de Contractació del mencionat concurs, constituïda pel senyor Victor Contreras
(president), pel senyor Vicenç Parés (vocal), per la senyora Mayte Claveria (vocal), per la
senyora Carme Vila (vocal) i pel senyor Esteve Trunas (vocal); actuant com a secretària la
senyora Gemma Paià, per tal de procedir a l’acte d’obertura del sobre relatiu a la
documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor (sobre B)
als efectes de la valoració de les proposicions tècniques presentades.
La present reunió es desenvolupa per videoconferència, quedant assegurada la identitat dels
assistents, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels
mitjans durant la sessió.
Abans de continuar es recorda que es va declarar admesa la única empresa que s’ha
presentat a la licitació en haver presentat de conformitat la documentació sol·licitada en el
tràmit d’esmena que se li va conferir.
També, amb caràcter previ a la valoració de la proposició tècnica de l’empresa licitadora,
s’indiquen els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) que regeix el contracte, i que son els següents:
“Criteris avaluables mitjançant judici de valor:
Es valorarà fins a 15 punts d’acord amb ell següent detall:
-

Memòria detallada de la programació del treball a realitzar: fins a 15 punts
Es valorarà la descripció detallada de la metodologia i el treball a desenvolupar pel
licitador, atorgant un màxim de 15 punts a la millor oferta.
En aquesta valoració es tindrà en compte:
•

La descripció que realitzi el licitador del desenvolupament dels treballs, programes
de treball i idoneïtat de les proves a realitzar, en base a l’avaluació dels circuits de
control intern i a la determinació de les àrees de risc.

•

La descripció del desenvolupament del treball incloent la descripció de les tasques
a realitzar per cadascun dels membres de l’equip.
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•

Els programes de treball s’han de presentar amb un esquema definit, detallant
fases i calendaris d’actuacions, i amb expressió de la metodologia del treball a
utilitzar.

•

Tractament de la documentació: per exemple si s’escanejarà tota la documentació,
si es guardarà en suport paper, etc, així com la sistemàtica de referència entre
papers de treball, tant físics com electrònics.

•

La revisió que, abans de presentar els esborranys d’informes, efectuarà el soci,
dels treballs realitzats pel cap d’equip i pels assistents.

Es valorarà de la següent manera:
1.- La memòria de la programació del treball és complerta, concreta, coherent i detallada: 15
punts
2.- La memòria de la programació del treball presenta alguna mancança relacionada amb que
sigui complerta, la seva concreció, la seva coherència o el seu detall: [6 -14] punts
3.- La memòria de la programació del treball és incomplerta, poc concreta, incoherent o poc
detallada: [0-5] punts”
Així mateix, en la clàusula 11.9 del PCAP es regula el contingut del sobre B que haurà de
incloure:
“a) Memòria detallada de la programació del treball a realitzar, incloent
•

La descripció que realitzi el licitador del desenvolupament dels treballs, programes de
treball i idoneïtat de les proves a realitzar, en base a l’avaluació dels circuits de control
intern i a la determinació de les àrees de risc.

•

La descripció del desenvolupament del treball incloent la descripció de les tasques a
realitzar per cadascun dels membres de l’equip.

•

Els programes de treball s’han de presentar amb un esquema definit, detallant fases i
calendaris d’actuacions, i amb expressió de la metodologia del treball a utilitzar.

•

Tractament de la documentació: per exemple si s’escanejarà tota la documentació, si
es guardarà en suport paper, etc, així com la sistemàtica de referència entre papers
de treball, tant físics com electrònics.

•

La revisió que, abans de presentar els esborranys d’informes, efectuarà tant el gerent
com el soci, dels treballs realitzats pel cap d’equip i pels assistents.”

Exposat l’anterior es procedeix a obrir el Sobre B presentat per la única empresa licitadora,
BNFIX PICH AUDITORES, SLP, i a la valoració de la documentació aportada.
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En relació a la mateixa es constata que la Memòria detallada de la programació del treball a
realitzar no consta firmada pel representant legal de l’empresa.
Considerant el caràcter esmenable de la indicada mancança, d’acord amb allò previst a la
clàusula 14.2 del PCAP, la Mesa de Contractació acorda atorgar a la indicada empresa
licitadora un termini que finalitzarà el proper dia 10 de setembre a les 14 hores, per a la seva
esmena.
En aquest moment, quan son les 10’10 hores del dia 9 de setembre de 2021, es dona per
finalitzada la reunió que es reprendrà un cop transcorregut el termini d’esmena.
A l’Hospitalet de Llobregat, essent les 10’00 hores del dia 13 de setembre de 2021, es reprèn
la reunió, per mitjans telemàtics, de la Mesa de Contractació als efectes de la valoració de la
proposició tècnica presentada per BNFIX PICH AUDITORES, SLP.
En primer lloc, per part del president s’informa que, en data 9 de setembre de 2021, es va
requerir a aquesta empresa per tal que esmenés la documentació que va presentar dins del
sobre B, aportant la Memòria detallada de la programació del treball a realitzar firmada pel
representant legal de l’empresa. Aquest requeriment es va dur a terme a través de la
funcionalitat de l’eina de Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
A les 13:46:47 hores del mateix dia 9 de setembre de 2021, l’empresa va donar resposta al
requeriment d’esmena. Per part dels serveis del Consorci es va descarregar la documentació.
Encara dins del termini d’esmena, el dia 10 de setembre a les 09:37 hores, es va rebre un
correu electrònic de l’empresa licitadora en el que indicava que s’havia equivocat de document
alhora de respondre l’esmena al requeriment i aportava la documentació requerida.
Davant d’aquesta manifestació es va constatar que la documentació aportada a través de
l’eina de Sobre Digital era la Memòria relativa a la millora en la qualitat tècnica del personal
adscrit a l’execució del contracte que s’havia de incloure en el sobre C i no la Memòria
detallada de la programació del treball a realitzar a incloure en el sobre B.
D’acord amb el previst a la clàusula 14.2 del PCAP, segons el qual les sol·licituds
d’aclariments o esmenes i les respostes s’han de dur a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, el dia 10 de setembre de 2021, es va reiterar el
requeriment, mantenint el termini d’esmena, el qual va ser contestat a les 11:11:25 hores del
mateix dia 10 de setembre de 2021, aportant la documentació correcta degudament signada
pel representant legal de l’empresa. Aquest segon requeriment es va efectuar sense perjudici
del que pogués decidir la Mesa de Contractació sobre l’admissió o l’exclusió de l’oferta.
D’acord amb aquests antecedents es constata que, en fase de requeriment d’esmena, s’ha
aportat en la fase d’obertura del sobre B, relatiu a la documentació relacionada amb els criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor, documentació que s’ha d’incloure en el sobre C,
relatiu a la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació quantificables de forma
automàtica o mitjançant l’aplicació de fórmula, el que pot determinar la concurrència d’una
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causa d’exclusió de l’oferta d’acord amb el que s’indica en la clàusula 11.10 del PCAP, segons
la qual:
“La inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta
de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre
C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el
deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.”
Debatuda aquesta qüestió, la Mesa de Contractació efectua les següents consideracions:
1.- En primer lloc, si bé és cert que s’ha aportat documentació relativa als criteris quantificables
de forma automàtica abans de la valoració de la documentació relacionada amb els criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor, s’ha de tenir en compte que no hi ha hagut una errada
en la configuració inicial dels sobres, ja que la documentació inclosa en el sobre B era la
correcta, únicament que no estava signada. L’errada del licitador s’ha produït en fase
d’esmena de defectes.
El mateix licitador s’ha donat compte de la seva errada i ha aportat la documentació correcta
dins del termini d’esmena que se li va concedir.
2.- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic regula la forma de
presentació de les ofertes, fent especial menció del supòsits en el que es fixen criteris quina
ponderació es faci dependre d’un judici de valor.
Així, segons l’article 146.2 de la LCSP, “en todo caso, la evaluación de las ofertas conforme
a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose
constancia documental de ello”; i l’article 26 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
diu que “la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de
valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independiente del resto de la proposición con
objeto de evitar el conocimiento de esta última antes de que se haya efectuado la valoración
de aquéllos”. Finalment, d’acord amb l’article 139.2 de la LCSP les proposicions seran
secretes i s’arbitraran el mitjans que garanteixin aquest caràcter fins al moment de l’obertura
de les proposicions.
Ara bé, ni d’aquests preceptes, ni tampoc del PCAP, no se’n desprèn que l’errònia configuració
dels sobres per part d’un licitador, que suposi la vulneració del principi del secret de les
proposicions, comporti la seva exclusió automàtica de la licitació.
En aquest sentit, diverses resolucions dels Tribunals administratius de contractació (per totes,
Acord 102/2020, de 4 de novembre, del Tribunal Administratiu de Contractes Públics de
Navarra), diuen que s’han de ponderar les circumstàncies del cas concret mitjançant una
anàlisi finalista i sistemàtica, de manera que només en aquells casos en que l’objectivitat i la
igualtat entre licitadors resulti afectada, l’exclusió és obligada, però no ho és quan no s’hagi
vist afectat de manera substantiva el principi de igualtat de tracte.
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El que és rellevant, per tal que es produeixi l’exclusió, és la comprovació de si s’ha vulnerat el
secret i s’ha pogut influir en la valoració dels criteris quina quantificació depèn d’un judici de
valor.
En aquest sentit, la Resolució 74/2015, de 20 d’abril, del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, diu:
“En aquests casos, aquest Tribunal (per totes, Resolució núm. 66/2015) -en la mateixa línia
de la resta de Tribunals administratius en matèria de recursos de contractes del sector públicestà mantenint la manca d’automatisme de l’efecte excloent com a conseqüència del
compliment defectuós dels requisits formals de presentació de les ofertes ja que és necessari
que la informació sigui rellevant en el sentit de poder tenir un efecte en el resultat final de la
valoració.
Aquest criteri ha estat recollit per sentència de l’Audiència Nacional de 6 de novembre de
2012, on s’afirma que “Tampoco en lo relativo a la vulneración del secreto de las proposiciones
cabe admitir ese criterio automático de exclusión aplicado por el órgano de contratación, que
invoca la cláusula 4.7.3. del pliego; dicha cláusula dispone, efectivamente, que "la inclusión
en los sobres n° 1 o n° 2 de documentos correspondientes al sobre n° 3 será causa de
exclusión del licitador por vulnerar el carácter secreto de las ofertas" a que se refiere el art.
129.2. LCSP. Tal interpretación resulta excesivamente formalista y contraria al principio de
libre concurrencia, también formulado en el art. 1 de la Ley, pues ha de ser interpretada a la
luz de los preceptos mencionados que justifican el carácter secreto de las proposiciones, lo
que exige la comprobación de que esa actuación realmente ha vulnerado el secreto y ha
podido influir en la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmula; frente a lo que
se dice en la contestación a la demanda por el Abogado del Estado y la UTE codemandada,
la simple comprobación del error en los sobres podrá, en todo caso, constituir una presunción
a favor de esa infracción que puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario”.
Igualment el propi Consell d’Estat també manté aquest posicionament tal i com queda palès
en el Dictamen 670/2013, de 11 de juliol de 2013,amb aquestes paraules: "Del sucinto examen
realizado cabe colegir dos ideas: primera, la importancia del secreto de las proposiciones, no
como objetivo en sí mismo, sino como garantía del conocimiento sucesivo de la
documentación relativa a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y de
la referida a los parámetros evaluables de forma automática, de modo que se favorezca la
objetividad de la valoración y con ello la igualdad de trato de los licitadores; y, segunda, la
necesidad de ponderar las circunstancias concurrentes a la hora de excluir ofertas que
incumplan o cumplan defectuosamente los requisitos formales de presentación de la
documentación (bien porque ésta obre en sobres abiertos, bien porque se incluya
erróneamente información propia de un sobre en otro distinto), en el bien entendido de que la
exclusión está 5 justificada cuando el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de tales
requisitos, incluido el secreto de las proposiciones hasta la licitación pública, menoscabe la
objetividad de la valoración y el tratamiento igualitario de los licitadores como valores que se
trata de preservar mediante dicho secreto, pero no lo está cuando no se haya visto afectado
sustantivamente el principio de igualdad de trato".
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Per tant, per excloure una empresa licitadora que hagi incorporat documentació en sobre
diferents cal, en tot cas, que la vulneració del secret sigui efectiva i no una simple irregularitat
material, sinó que produeixi una desigualtat de manera que quedi acreditat que es tenia
coneixement previ de determinades dades a l’hora de la valoració dels judicis de valor que
haguessin condicionat l’emissió d’aquests (Resolució núm. 126/2014 del TACRC).”
3.- Entrant en el detall del cas d’aquesta licitació, es molt rellevant que BNFIX PICH
AUDITORES, SLP és l’única empresa que ha participat en la licitació, doncs en aquest cas la
possible vulneració del principi de igualtat no es dona.
A aquesta conclusió arriba la Resolució 525/2019, de 19 de desembre, del Tribunal
Administratiu de Contractació Pública de la Comunitat de Madrid, que estableix el següent
raonament, de plena aplicació al cas que ens ocupa:
“No obstante, en el supuesto objeto de recurso se ha de tener en cuenta, por ser determinante,
la circunstancia objetiva de que solo se ha presentado a la convocatoria pública un único
licitador, y por tanto al existir una sola oferta al lote 1 no puede darse la posibilidad de que el
conocimiento previo de lo ofertado por la recurrente en el Anexo XI.1 del PCAP que contiene
la “Ficha a cumplimentar relativa a los criterios evaluables mediante aplicación de fórmula lote
1” pueda conllevar manejos o alteraciones que pudieran afectar a la valoración ni clasificación
de las proposiciones presentadas, y sin que de ninguna manera pueda quedar afectada la
ponderación de los criterios de adjudicación obtenida por los licitadores.
Cuando en un procedimiento de contratación solo se ha presentado una oferta la actuación
del órgano de contratación, asistido por la mesa, solo puede consistir en comprobar que la
proposición cumple con los requisitos previos para contratar con la Administración, previstos
en el artículo 140 de la LCSP y recogidos en la cláusula 12 del PCAP, y una vez calificada la
documentación y admitida la empresa, como es el caso, constatar que la oferta recibida
cumple con los requisitos exigidos en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares que rigen la contratación del servicio, y que por tanto no exista
causa de exclusión. Los criterios de adjudicación se establecen en el procedimiento de
adjudicación al objeto de ponderar las diferentes ofertas recibidas, y determinar y seleccionar
la oferta económicamente más ventajosa, con carácter previo y de manera objetiva, pero
cuando en un procedimiento solo se ha recibido una oferta no hay posibilidad de efectuar una
clasificación por orden decreciente, como prevé el artículo 150 de la LCSP, pudiendo
únicamente proponer la adjudicación a la oferta recibida siempre que ésta cumpla con los
requisitos exigidos en los pliegos.
Como dictamina la doctrina y la jurisprudencia una interpretación literalista y formalista de las
condiciones exigidas para tomar parte en los procedimientos de contratación, que conduzca
a la no admisión de proposiciones por defectos formales, que como en el presente caso no
pueda dar lugar a conculcar ninguno de los principios que rigen la contratación pública
recogidos en los artículos 1 y 132.1 de la LCSP, de libertad de acceso, publicidad,
transparencia, igualdad de trato, no discriminación y proporcionalidad, es contraria al principio
de concurrencia que establece la normativa contractual. Asimismo la preclusión de
aportaciones documentales tiene por objeto evitar sorpresas para la Administración y los
demás concursantes, o estratagemas poco limpias, pero no excluir a los participantes por
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defectos en la documentación de carácter formal, no esencial. En el presente caso, dada la
situación anormal de que solo ha concurrido un licitador, del defecto formal en el que por error
ha incurrido el licitador en la presentación de los sobres no se puede derivar ninguna
consecuencia que pueda vulnerar la objetividad y transparencia del procedimiento ni
conculcar los principios de igualdad y no discriminación entre los licitadores.
En este sentido coincidimos con lo manifestado en el informe 4/2011, de 16 de noviembre, de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid sobre rechazo
de oferta admitida al indicar que “Al existir una única oferta no se dirime cual es la proposición
económicamente más ventajosa, sino que se ha de valorar si la presentada cumple con los
requerimientos de los pliegos y en consecuencia satisface las necesidades de la
Administración y es susceptible de admisión.”
Es hecho, no discutido por las partes, que la recurrente incluyó en el sobre 2 de
documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de
un juicio de valor, documentación del sobre 3 relativa a los criterios de adjudicación evaluables
de forma automática por aplicación de fórmulas, sin revelar la oferta económica pero sí
desvelando criterios técnicos de ponderación automática, pero de igual forma es evidente que
el citado error de ninguna manera puede incidir ni alterar el resultado de la adjudicación en el
presente caso.
Este Tribunal ya ha manifestado en anteriores Resoluciones su criterio relativo a que la
inclusión en el sobre correspondiente a documentación administrativa, que tiene por objeto
seleccionar los licitadores admitidos a la licitación, de información relativa a criterios de
adjudicación y que por tanto constituyen parte de la oferta, no puede determinar
automáticamente la exclusión de dichas ofertas, sino que es necesario realizar un análisis
finalista y sistemático tendente a determinar si con ello se ha infringido el carácter secreto de
las proposiciones o vulnerado los principios de igualdad de trato, no discriminación y
objetividad en la valoración de las proposiciones, pues es en tales casos cuando habría de
producirse la exclusión de la oferta en cuestión. Por tanto el rechazo de la proposición en
estos supuestos se deriva de la obligación de garantizar el secreto de las proposiciones hasta
la licitación pública y la imparcialidad en su valoración, no por una cuestión formal, sino para
asegurar el cumplimiento de los citados principios de transparencia, igualdad y no
discriminación entre los candidatos y licitadores recogidos en la ley.
A estos efectos conviene citar el criterio mantenido por el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (en adelante, TACRC) en diversas Resoluciones del 916/2016, de 11
de noviembre, y 1108/2015: “la exclusión del licitador por la inclusión indebida de
documentación en sobre distinto no es un criterio absoluto, toda vez que no cualquier vicio
procedimental genera la nulidad del acto de adjudicación, “siendo preciso que se hubiera
producido una indefensión real y no merament formal” (Resolución 233/2011). En efecto, los
tribunales han declarado la falta de automaticidad del efecto excluyente como consecuencia
del cumplimiento defectuoso de los requisitos formales de presentación de las ofertas”.
(...)
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Esta posición se resume por el Consejo de Estado en su Dictamen 670/2013, de 11 de julio
de 2013, del siguiente modo: “Del sucinto examen realizado cabe colegir dos ideas: primera,
la importancia del secreto de las proposiciones, no como objetivo en sí mismo, sino como
garantía del conocimiento sucesivo de la documentación relativa a los criterios cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor y de la referida a los parámetros evaluables de
forma automática, de modo que se favorezca la objetividad de la valoración y con ello la
igualdad de trato de los licitadores; y, segunda, la necesidad de ponderar las circunstancias
concurrentes a la hora de excluir ofertas que incumplan o cumplan defectuosamente los
requisitos formales de presentación de la documentación (bien porque ésta obre en sobres
abiertos, bien porque se incluya erróneamente información propia de un sobre en otro
distinto), en el bien entendido de que la exclusión está justificada cuando el incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de tales requisitos, incluido el secreto de las proposiciones hasta la
licitación pública, menoscabe la objetividad de la valoración y el tratamiento igualitario de los
licitadores como valores que se trata de preservar mediante dicho secreto, pero no lo está
cuando no se haya visto afectado sustantivamente el principio de igualdad de trato.
La conclusión definitiva es que aun considerando la existencia de una irregularidad en el
procedimiento, ésta no puede considerarse invalidante o determinante de anulación del
mismo, en tanto que no puede entenderse menoscabada la objetividad de la valoración y el
tratamiento igualitario de los licitadores.”
En el mismo sentido la Resolución 91/2018, de 2 de enero del TACRC: “el orden de apertura
de los sobres, siendo el último el que contiene los criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas, se establece para evitar que el conocimiento de la oferta económica
pueda influir en la valoración a realizar por los técnicos y así mantener la máxima objetividad
en la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. Por ello lo
relevante no es el error en la documentación sino que del mismo se haya producido una
vulneración del secreto, es decir que un dato, hasta entonces desconocido y de influencia en
la adjudicación, sea incluido en el sobre que no le corresponde; si el dato era ya conocido o
su conocimiento a destiempo es irrelevante, no puede hablarse de vulneración del carácter
secreto de las proposiciones con la grave consecuencia de excluir del procedimiento a uno de
los licitadores. Todo ello exige la comprobación de que esa actuación realmente ha vulnerado
el secreto y ha podido influir en la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas”.
También conviene recordar el reiterado pronunciamiento de este Tribunal en diferentes
resoluciones sobre la incorrección de rechazar proposiciones por pequeños defectos u
omisiones formales en la redacción de la oferta que no supongan alteración de la proposición,
de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 84 del RGLCAP. Igualmente se viene
manifestando (Resoluciones 200/2017, de 5 de julio, 28/2017, de 1 de febrero) que uno de los
principios fundamentales que rige el procedimiento de la licitación pública es el de igualdad
entre los licitadores, en aras a garantizar la máxima transparencia y la concurrencia de los
licitadores en igualdad de oportunidades. Los principios de libertad de acceso a las licitaciones
y asegurar una eficiente utilización de los fondos, enunciados en el artículo 1 antes del
TRLCSP y ahora de la LCSP, son contrarios a un excesivo formalismo siempre que las ofertas
cumplan los requisitos exigidos. La Mesa de contratación que según el artículo 22.b) del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público tiene la función de determinar los licitadores que
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deben ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el PCAP, debe actuar de forma que no limite la concurrencia, evitando, en la
medida de lo posible, excluir a licitadores por cuestiones formales, respetando a la vez, los
principios de igualdad de trato a los candidatos y transparencia en el procedimiento.
En el procedimiento objeto de recurso, al no existir más de una oferta no tiene virtualidad la
ponderación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego ni por tanto del momento
en que se tenga conocimiento de la proposición. (...)”.
Por otra parte no es una prerrogativa del órgano de contratación el poder declarar desierto un
procedimiento de contratación convocado, puesto que como dictamina el artículo 150.3 de la
LCSP no podrá declarar desierta la licitación cuando exista una oferta admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el pliego, y la presentada por FMA no ha quedado acreditado
que incumpla las condiciones previstas en los pliegos.”
4.- Atenent a les precedents consideracions es pot concloure que:
a.- El coneixement anticipat de la Memòria relativa a la millora en la qualitat tècnica del
personal adscrit a l’execució del contracte resulta irrellevant ja que no té capacitat per influir
de manera determinant en la valoració de l’oferta tècnica, ni afectarà a la classificació de les
proposicions presentades, al haver-hi un licitador únic.
b.- No es pot parlar de vulneració del caràcter secret de les proposicions i, de l’error comès
per BNFIX PICH AUDITORES, SLP, no se’n deriva cap conseqüència que vulneri l’objectivitat
i la transparència del procediment, ni els principis de igualtat i no discriminació entre licitadors,
ni alterar el resultat de l’adjudicació, al haver-hi un únic licitador.
Per les raons exposades, la Mesa de Contractació acorda no excloure al licitador BNFIX PICH
AUDITORES, SLP, malgrat l’errada comesa, i, en haver donat compliment al requeriment
d’esmena dins de termini, procedir a la valoració de la proposta tècnica presentada per
aquesta empresa.
Aquest licitador presenta una metodologia de treball que es divideix en les següent fases:
Fase 1: Acceptació del treball. Aquesta fase es durà a terme pel soci i el gerent de l’equip de
treball. Les actuacions tindran lloc a finals del mes d’octubre de 2021 i comprendran la
formalització del contracte d’auditoria i les declaracions de independència dels membres
integrants de l’equip d’auditoria.
Fase 2: Planificació de l’auditoria. Tindrà lloc tres dies de la penúltima setmana del mes de
febrer de 2022 i hi participaran el soci, el gerent, el cap d’equip, els ajudants i l’equip d’experts.
Inclou els següents procediments d’auditoria:
a.- Coneixement del Consorci i el seu entorn.
b.- Revisió analítica preliminar.
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c.- Anàlisi del control intern. S’avaluaran els controls de gestió, d’organització,
d’autoritzacions, operatius i d’accessos.
d.- Identificació i valoració dels riscos d’incorrecció material. Es distingeixen tres tipus de
riscos: risc de l’entorn, risc inherent i risc de control.
e.- Determinació de la xifra de materialitat.
f.- Memoràndum de planificació que es lliurarà el 23 de febrer de 2022.
Fase 3: Obtenció d’evidències (treball de camp). Enviament de cartes a tercers (penúltima
setmana del mes de febrer de 2022) i execució dels programes de treball (5 dies de la segona
setmana del mes de març de 2022 i 3 dies de la tercera setmana d’aquet mateix mes. S’indica
que és indispensable disposar de informació comptable a 31 de desembre de 2021).
Es distingeixen l’auditoria dels comptes anuals i liquidació pressupostària, amb 14 programes
de treball, i l’auditoria de compliment de normativa amb un únic programa de treball l’abast de
la qual es consensuarà amb la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Es detalla el contingut de cadascun dels programes i els professionals responsables de la
seva execució.
Fase 4: Fase de conclusions i de tancament de l’auditoria. Es diu que aquesta fase tindrà lloc
els dos últims dies de la tercera setmana del mes de març de 2022 i, en ella, el soci i el gerent
procediran a revisar el treball realitzat, l’adequada formalització dels papers de treball i de
l’expedient d’auditoria en el seu conjunt, i a avaluar si s’han assolit els objectius determinats
a la fase de planificació.
S’assumeix el compromís de lliurar l’esborrany de l’informe d’auditoria dels comptes anuals i
de la liquidació del pressupost i de l’esborrany de la carta de recomanacions, en el termini de
5 dies hàbils a comptar a partir del dia en que es lliuri l’esborrany dels comptes anuals a
aprovar pel Consell General del Consorci.
L’esborrany dels comptes anuals serà revisat pel gerent i pel soci.
Respecte de l’informe de compliment es lliurarà coma molt tard el 31 de juliol de 2022 quan
la data límit és el 31 de desembre de 2022. Es realitzarà pel cap d’equip amb el suport dels
ajudants i serà revisat pel soci i el cap d’equip. S’enviarà a la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya i, un cop validat per aquesta, es lliurarà al Consorci.
Fase 5: Emissió dels informes i carta de recomanacions definitiva. L’informe d’auditoria dels
comptes anuals definitiu i de la carta de recomanacions definitiva es lliuraran una vegada el
Consorci doni conformitat a l’esborrany de l’informe dels comptes anuals i de liquidació del
pressupost i es lliurin els comptes anuals aprovats pel Consell General.
Aquesta metodologia de treball es reprodueix per a l’auditoria de l’exercici 2022, amb la lògica
adequació de les dates de realització dels treballs i de lliurament de documentació.
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A continuació, s’especifiquen les mesures de coordinació i de comunicació i informació de
l‘equip d’auditoria amb el Consorci, a través del seu responsable financer. El cap d’equip serà
l’interlocutor principal amb el Consorci.
També es mantindrà una comunicació constant amb la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya a través de l’interventor/a assignat, en cas que els exercicis objecte del
contracte, 2021 i 2022 (per error es diu que son els anys 2020 i 2021) s’incloguin dins el Pla
anual d’actuacions de control de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
S’inclouen sengles cronogrames de la programació dels treballs i terminis de lliurament dels
mateixos referents als exercicis 2021 2022, i els calendaris de treball referents als dos
exercicis.
Pel que fa al tractament de la documentació objecte d’auditoria, s’indica que tota la
documentació subministrada pel Consorci és escanejada i arxivada en el sistema d’informació
de l’empresa, quedant subjecta a la declaració de seguretat i gestió del servei.
Per a la conservació històrica de la documentació es té en consideració la prescripció legal
(entre 5 i 10 anys des de la finalització de la relació contractual).
La documentació de l’auditoria s’arxiva de forma ordenada per àrees de treball mitjançant un
sistema de referències.
Es realitza una declaració de seguretat i de gestió del servei que dona compliment a les
mesures de seguretat recollides en el RD 1720/017, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
S’oferten millores en la prestació del servei consistents en:
a.- Plena disponibilitat per donar assessorament a distància o presencial amb un termini
màxim de 2 dies durant els anys de contracte.
b.- Acció formativa anual de 5 hores relacionada amb les àrees comptable, fiscal i normatives
d’aplicació al Consorci.
La Memòria presentada per BNFIX PICH AUDITORES, SLP es considera complerta,
concreta, coherent i detallada ja que identifica de manera idònia les diferents fases en que es
desenvoluparà la prestació del servei objecte de contractació, identificant de manera també
adequada el nombre de tasques contemplades en cadascuna d’elles i l’assignació de tasques
entre els diferents membres de l’equip.
Els programes de treball presenten un esquema definit que detalla les fases i els calendaris
d’actuació, els quals s’adapten a les exigències temporals en que s’han de lliurar els informes
d’auditoria i de compliment de normativa en cada any.
Per l’exposat se li atorga una puntuació de 15 punts.
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Es dona per finalitzada la reunió.
I perquè consti, s’estén aquesta Acta, essent les 13’20 hores del dia 13 de setembre de 2021.
CERTIFICO

Sr. Victor Contreras

Sra. Mayte Claveria

Sr. Esteve Trunas

Sra. Carme Vila

Sr. Vicenç Parés

Sra. Gemma Paià
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