Vist l'expedient que, d'ofici, es tramita a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ per
a la contractació dels serveis de controlador de primer nivell de les despeses efectuades per ACCIÓ
en relació als projectes europeus S3Chem, S34Growth i RaiSE i, vistos els següents,

ANTEDECENTS DE FET
1. Que en data 16 de març de 2022 es publica al Perfil de contractant d’ACCIÓ l’anunci de licitació
del contracte de serveis de controlador de primer nivell de les despeses efectuades per ACCIÓ en
relació als projectes europeus:



ACCIÓ



Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)
Enhancing policies through interregional cooperation: New industrial value chains for growth
(S34Growth)
Enhancing social enterprises competitiveness through improved business suport policies
(RaiSE).

2. Que dins del termini establert a l’anunci de licitació presenten proposta les següents empreses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CET Auditores SL
BM NEIRA AUDITORES SLP
GESTION 5, SOC. COOP. AND.
DF Economistes Auditors, SL
FAURA-CASAS, Auditors Consultors, SL
Grant Thornton SLP

3. Que en data 4 d’abril de 2022 s’efectua l’obertura del sobre únic que conté les declaracions
responsables i oferta amb criteris avaluables objectivament.
4. Comprovats els documents corresponents a les declaracions responsables, es verifica que són
correctes.
5.- Les ofertes presentades i puntuacions resultants són:
Oferta
econòmica
RAISE

Oferta
econòmica
S3Chem

Oferta
econòmica
S34Growth

Oferta
econòmica
TOTAL

PUNTUACIÓ
FINAL

CET Auditores SL

850,00

750,00

750,00

2.350,00

73,17

BM NEIRA AUDITORES SLP

520,00

520,00

505,00

1.545,00

100,00

GESTION 5, SOC. COOP. AND.

600,00

600,00

600,00

1.800,00

91,50

DF Economistes Auditors, SL

535,00

535,00

535,00

1.605,00

98,00

Denominació social
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FAURA-CASAS, Auditors Consultors,
SL

800,00

800,00

800,00

2.400,00

71,50

Grant Thornton SLP

740,00

740,00

740,00

2.220,00

77,50

6.- Que una vegada efectuada la valoració de les propostes, es formula proposta d’adjudicació de
l'al·ludit contracte en favor de l'oferta presentada per la companyia mercantil BM NEIRA
AUDITORES SLP, per considerar-la la millor oferta.

FONAMENTS DE DRET

ACCIÓ

Primer.- Articles 150, 151 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Segon.- Article 22.2 del Decret 223/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts
de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.
Per tot l'exposat,
RESOLC
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa BM NEIRA AUDITORES SLP amb NIF núm. B32468647
el contracte dels serveis de controlador de primer nivell de les despeses efectuades per ACCIÓ en
relació als projectes europeus S3Chem, S34Growth i RaiSE per import total de MIL CINC-CENTS
QUANRANTA CINC EUROS (1.545,00€), IVA exclòs, d’acord als següents preus unitaris:




Projecte S3Chem: CINC-CENTS VINT EUROS (520,00€), IVA exclòs.
Projecte S34Growth: CINC-CENTS CINC EUROS (505,00), IVA exclòs.
Projecte RAISE: CINC-CENTS VINT EUROS (520,00€), IVA exclòs.

SEGON.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant d’ACCIÓ.
TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats.
QUART.- Comunicar a l’adjudicatari que, d’acord amb la clàusula 18.1 del PCAP, la
formalització del contracte es produeix mitjançant la signatura d’acceptació per part de l’adjudicatari,
d’acord amb el que disposa l’article 159.6 de la LCSP.
En el termini màxim de 5 dies hàbils des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, l’adjudicatari
haurà d’aportar signat electrònicament el document adjunt a la notificació de la present resolució
(anomenat: “MODEL DE L’ACCEPTACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ”).
CINQUÈ.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant del conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el
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que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des de
l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per autorització de la consellera delegada
El director executiu
Resolució 4/2021 de 29 de setembre de 2021

ACCIÓ

Sr. Joan Romero i Circuns
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