Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda

GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D’una part, el senyor Albert Castellanos i Maduell, Secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest
acte per delegació del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873, de 13 de maig de 2019.
D’altra part, el senyor Pere Ruiz Espinós amb DNI núm. 39334508T actuant per si sol en
nom i representació de l’empresa, FAURA-CASAS, Auditors Consultors, S.L. amb NIF
B58671710, domiciliada a Barcelona 08008, al carrer Còrsega, núm. 299, 6è, segons
escriptura de poders atorgada davant la notari Ariel Sultan Benguigui el dia 19 de juliol de
2012, amb el seu número de protocol nº 2.415.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació per a la realització, per una banda, de l’auditoria
financera dels comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’Institut Català de la Salut
(ICS) corresponents a l’exercici 2020 i, per altra banda, d’un informe relatiu a l’anàlisi dels
contractes i convenis d’emergència subscrits per l’ICS relacionats amb la COVID-19 i un
altre informe sobre el resultat de l’anàlisi dels fons COVID rebuts per l’ICS durant l’any 2020
per fer front a les despeses generades per aquesta malaltia, va ésser aprovat per resolució
de 22 de febrer de 2021.
Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de
l’aplicació pressupostària DD01 D/227001200/1250 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya.
La fiscalització prèvia ha estat realitzada el 18 de febrer de 2021 per un valor estimat del
contracte és 209.725,92 €, IVA exclòs.
Tercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 12 de febrer i 1 d’abril de 2021, respectivament.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte.
L’empresa FAURA-CASAS, Auditors Consultors, S.L., es compromet a la realització, per una
banda, de l’auditoria financera dels comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’Institut
Català de la Salut (ICS) corresponents a l’exercici 2020 i, per altra banda, d’un informe
relatiu a l’anàlisi dels contractes i convenis d’emergència subscrits per l’ICS relacionats amb
la COVID-19 i un altre informe sobre el resultat de l’anàlisi dels fons COVID rebuts per l’ICS
durant l’any 2020 per fer front a les despeses generades per aquesta malaltia.
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes
públics (CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació
corresponent a l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat Codi CPV: 79212100-4.
Serveis d’auditoria financera.
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L’execució del contracte s’efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i, si s’escau, al quadre de
característiques que regeixen per a aquesta contractació amb la totalitat de millores
aportades per l’empresa.
SEGONA.- Preu del contracte.
El preu total del contracte és de 129.000,00 € (CENT VINT-I-NOU MIL EUROS) IVA exclòs
que, un cop aplicat el percentatge d’IVA corresponent, resulta un import de 156.090,00
euros.
TERCERA.- Termini d’ execució i lloc d’execució.
El termini d’execució del contracte serà des de la formalització del mateix i amb un termini
màxim de 8 setmanes i, en tot cas, ha de finalitzar abans del 23 de juny de 2021.
Per realitzar els treballs del present contracte, cal dirigir-se a l’ICS (Gran via de les Corts
Catalanes, núm. 587, Barcelona), si bé, per revisar les àrees d’immobilitzat i d’existències,
cal desplaçar-se als centres que consten a l’annex I del PPT, amb el detall que s’hi
especifica.
QUARTA.- Pròrroga i modificació
No es preveu la possibilitat de pròrroga.
Modificació del contracte:
Es poden introduir modificacions fins a un import màxim del 20% del preu inicial, sempre que
es doni una circumstància sobrevinguda que requereixi la realització de proves addicionals,
no previstes inicialment al contracte, de manera que, de no fer-se, no es podria realitzar
correctament l’objecte de la present licitació.
En cap cas la modificació pot implicar l’establiment de nous preus unitaris no previstos al
contracte.
CINQUENA.- Control en l’execució. Responsable del contracte.
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a
terme per part de la Intervenció Adjunta per al Control de les Entitats Sanitàries.
En aquest expedient es designa com a responsable del contracte a la persona titular de la
Intervenció Adjunta per al Control de les Entitats Sanitàries (IACES) portarà a terme les
funcions següents:





Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte. Concretament
consignarà en aquest informe el nivell de compliment efectiu de les clàusules
lingüístiques.

SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
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Els documents i informes que es derivin de l’execució d’aquest contracte hauran d’estar
redactats en català, a menys que puntualment s’indiqui el contrari.
SETENA.- Execució i supervisió dels serveis.
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa adjudicatària la
persona responsable del contracte.
VUITENA.- Garantia definitiva.
Per respondre del compliment d’aquest contracte l’empresa ha sol·licitat que es practiqui la
retenció del preu en la primera factura, per un import total de 6.450,00€.
NOVENA.- Termini de garantia.
No s’estableix cap termini de garantia especifica.
DESENA.- Revisió de preus i cessió del contracte
No s’estableix revisió de preus.
Quant a la cessió del contracte, d’acord amb el que estableix l’article 214.1, segon paràgraf,
de la LCSP per a aquest expedient es contempla que els drets i obligacions dimanants del
contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer.
Per tal que el contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers s’han de complir
els següents requisits:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió
b) Que el cedent hagi executat, com a mínim, un 20% de l’import del contracte.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència
que resulti exigible en funció de la fase d’execució del contracte i no estar incurs en
una causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi entre l’adjudicatari i el cessionari en escriptura pública.
ONZENA.-. Obligacions contractuals
Les establertes en l’apartat L de quadre de característiques i la resta del plec de clàusules
administratives.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i
de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
TRETZENA.- Subcontractació.
Tot i que per a aquest contracte està prevista la subcontractació l’empresa ha manifestat
que no té la intenció de subcontractar.
CATORZENA.- Forma de pagament.
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Per tal que l’Administració pugui pagar a l’adjudicatari, aquest ha de lliurar les corresponents
factures o minutes, on reflecteixi separadament l’IVA, les quals seran conformades per la
persona titular de la Intervenció Adjunta per al Control de les Entitats Sanitàries, prèvia
recepció de conformitat del treball executat.
Les factures es presentaran una vegada la persona titular de la Intervenció Adjunta per al
Control de les Entitats Sanitàries hagi aprovat la planificació de les tasques del contracte i
una vegada hagi finalitzat l’objecte del contracte, per import del 30% i del 70% del preu total,
respectivament, i caldrà emetre-les en format electrònic i enviar-les a través de la plataforma
e.Fact, com requereixen la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, i l’Acord de Govern
151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de
Catalunya.
Les factures han d’incloure el número d’expedient de contractació en el camp FileReference
i de mantenir exactament el mateix format del número indicat.
Excepcionalment, quan les circumstàncies ho aconsellin i es justifiqui degudament, es podrà
autoritzar l’emissió de factures en format paper, de conformitat amb l’Acord de Govern de 24
de novembre de 2020.
Les característiques i condicions relatives als abonaments al contractista es recullen en la
clàusula vint-i-setena del plec de clàusules administratives particulars.
QUINZENA.- Legislació aplicable.
L’empresa FAURA-CASAS, Auditors Consultors, S.L. presta la seva conformitat al plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per a
aquesta contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos
núm. 1 i 2 a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa se
sotmet a:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) 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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons
de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació
de complir-les.
SETZENA.- Terminis i penalitats
El contractista s’ha de fer responsable dels serveis objecte de la present licitació, d’acord
amb les característiques i requisits establerts en els plecs reguladors.
Queda exempt de responsabilitat en els casos en els que el servei no hagi estat possible de
realitzar per causes de força major que es puguin justificar.
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’art. 97 RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Es considerarà incompliment greu:
a) La inobservança de qualsevol de les condicions d’execució de caràcter obligatori
establertes en el PPT.
b) la manca de realització o el retard en el compliment, de més de cinc dies hàbils, dels
terminis previstos en el cronograma presentat pel contractista, d’alguna de les fases,
proves o documents previstos en la realització dels treballs associats a l’objecte de la
present licitació.
c) La manca de lliurament de l’informe d’auditoria i de l’informe de recomanacions de
control intern en el termini establert en aquests plecs, per una causa imputable al
contractista.
Es considerarà incompliment lleu la inobservança dels terminis d’execució d’alguna de les
fases previstes en l’operativa dels controls per un termini igual o inferior a dinc dies hàbils,
per una causa imputable al contractista.
L’acumulació de tres incompliments lleus en l’execució del contracte suposarà un
incompliment greu.
D’acord amb l’art. 192.1 LCSP, un incompliment lleu suposarà una penalització de l’1% del
preu del contracte. En un incompliment greu, l’òrgan de contractació podrà optar per imposar
una penalització que serà graduable des de l’1% fins al 5% del preu del contracte, en funció
de la gravetat de l’incompliment o bé dels perjudicis que hagi irrogat a l’òrgan de
contractació, o bé podrà resoldre’l, amb audiència prèvia al contractista.
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
En cas d’incompliment de l’establert a l’article 215 de la LCSP, pot donar lloc a la imposició
de la penalitat següent: 25% de l’import del subcontracte.
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En cas d’incompliment de les obligacions essencials previstes en l’apartat M del quadre de
característiques, es podrà acordar la imposició de la penalitat següent: 10% del preu del
contracte.
DISSETENA.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la
resolució de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el
compliment i l’extinció d’aquest contracte.
I perquè així consti, es signa aquest contracte en la data de la darrera signatura electrònica,
Per delegació,

FAURA-CASAS, Auditors Consultors, S.L.

Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7
de maig, DOGC 7873 de 13 de
maig de 2019.)
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