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CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
EXPEDIENT C 09/2021

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA DE SUPORT A LA FUNCIÓ
INTERVENTORA DE CONTROL INTERN

Pressupost base de licitació: 30.000€ (IVA inclòs)
Termini: dos anys
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Annex 1

S’acompanya com a annex el Pla biennal de control posterior, control financer i
auditoria dels exercicis 2021 i 2022 del consell Comarcal del Baix Camp i de les
entitats que en depenen.
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Clàusula 1. Objecte del Contracte
L’objecte d’aquest contracte és la prestació d’assistència tècnica, com a col·laboració de la
Intervenció General del Consell Comarcal del Baix Camp, per a la realització de treballs de control
intern, en la modalitat de control posterior i control financer per als exercicis 2021 i 2022.
La prestació a efectuar s’ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec de prescripcions
tècniques, en el plec de clàusules administratives, així com el que s’estableix, en la part que li
sigui aplicable, en el Pla biennal de control posterior, control financer i auditoria dels exercicis
2021 i 2022 del Consell Comarcal del Baix Camp i de les entitats que en depenen, que s’adjunta
com a annex 1 (PCF).
L’abast de l’assistència tècnica a realitzar, en règim de col·laboració amb les empreses
adjudicatàries del contracte, serà l’establert en la clàusula 2 d’aquest plec de prescripcions
tècniques.
Clàusula 2. Abast dels Treballs a realitzar
D’acord amb el punt 2 del PCF adjunt, el següent quadre indica els treballs i l’abast a realitzar
per l’entitat:

CONTROL FINANCER
FUNCIÓ

AUDITORIA PÚGLICA

INTERVENTORA CONTROL

AUDIT.

AUDIT.

AUDIT.

PERMANENT COMPTES COMPLIMENT OPERATIVA

√

√

√

−

−

√

√

√

−

−

−

−

√

√

√

CONSELL
COMARCAL BAIX
CAMP

CONSORCI GESTIÓ
RESIDUS
SERVEIS
COMARCALS

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat

C 09/2021

MEDIAMBIENTALS,
SA
−

−

√

√

√

−

−

√

√

√

−

−

√

√

√

SECOMSA GESTIÓ
(2021)

COMAIGUA, SL

SECOMSA
CAMBRILS, SL

Clàusula 3. Direcció i supervisió dels treballs
La direcció dels treballs correspon a la Intervenció General del Consell Comarcal del Baix Camp.
Sota la direcció de la Intervenció general, existirà un o varis responsables de revisió, seguiment
i control del treball de les actuacions contractades. Aquets responsables podran examinar els
papers de treball i tota la documentació que considerin necessària, assistir a la realització de
proves, així com requerir als auditors/es els aclariments que estimin pertinents.
Els auditors/es contractats nomenaran un responsable dels treballs (cap d’equip) que mantindrà
la necessària coordinació amb el responsable del contracte, que serà la Interventora del Consell
Comarcal del Baix Camp, i els responsables de la revisió que es designi per fer el seguiment de
cada treball o lot.
Les relacions institucionals amb l’empresa o organisme correspon exercir-les a la Intervenció
general.
Clàusula 4. Desenvolupament dels treballs a realitzar
La planificació i desenvolupament dels treballs es realitzaran amb subjecció a les Normes
d’auditoria del sector públic (NASP), i, amb caràcter supletori, amb les de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), amb la normativa vigent que sigui d’aplicació a
efectes de control financer de les entitats que comprenen l’objecte d’aquest contracte, així com
d’acord amb les prescripcions que recull el present plec.
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Fase 1. Fase de Planificació
Amb caràcter previ el començament de l’execució de treballs, la Intervenció general elaborarà
una memòria de planificació definint, entre d’altres, l’abast i objectius del treball, el règim jurídic
aplicable, la valoració de risc, l’equip de treball, el calendari previst per l’execució per a les
diferents fases de treball, el sistema de determinació de mostres i els programes de treball a
utilitzar per cada àrea de revisió. Igualment, es justificaran els nivells d’importància relativa, que
es determinaran a partir dels criteris establerts en la Norma Tècnica de la IGAE d’11 d’abril de
2007, sobre avaluació de la importància relativa.
La memòria de planificació es lliurarà a l’adjudicatari perquè pugui, abans de començar els
treballs, proposar tot allò que consideri necessari amb la finalitat d’adaptar el contingut de la
mateixa amb la finalitat d’assegurar la realització del control intern d’acord amb les condicions
establertes. Vistes les propostes de l’adjudicatari, la Intervenció aprovarà la memòria i es donarà
inici a l’execució dels treballs de camp.
Fase 2. Treballs de Camp
El treball de camp inclou totes les accions necessària per a la realització dels treballs i obtenció
de l’evidència suficient i necessària pel desenvolupament del pla de treball prèviament
determinat que justifiqui la seva opinió sobre els treballs objecte del contracte.
Els resultats d’aquest treball es documentarà i es deixarà constància mitjançant un sistema
d’arxius que garanteixi la integritat i suport de totes les actuacions , la confidencialitat i
l’adequada custòdia de documents i papers de treball.
El treball de camp es realitzarà en el període determinat amb el calendari de la Memòria de
planificació, que en cap cas pot ser superior al termini previst en la clàusula 6ª. Aquest treball
de camp es podrà desglossar en lliuraments parcials per àrees de revisió, d’acord amb el detall
establert en la memòria de planificació.
Les conclusions de l’auditor/a hauran d’ estar suportades en els papers de treball i documentació
suport obtinguda com a conseqüència de l’execució material dels treballs realitzats, que
continguin evidència suficient, pertinent i vàlida, obtinguda de l’aplicació i avaluació de les
proves d’auditoria que s’hagin realitzat per obtenir una base de judici raonable.
Quan la importància dels fets identificats, com, per exemple, si es detectessin indicis constitutius
d’infraccions administratives o de responsabilitats comptables o penals, l’auditor/a emetrà, tan
aviat com es tingui noticia d’aquest fet, un informe previ parcial on s’esposarà el problema, les
causes i les mesures correctives recomanades que el posarà en coneixement de la Intervenció
General del Consell Comarcal del Baix Camp.
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Fase 3. Emissió del memoràndum de conclusions
Finalitzat el treball parcial o total, de l’auditor/a presentarà per a la seva revisió un
memoràndum provisional amb una exposició concisa del contingut i resultat del mateix.
L’auditor/a deixarà constància en aquest memoràndum d’una forma clara, objectiva i ponderada
de la mostra seleccionada, el resultat del treball i de les conclusions obtingudes i, en el seu cas,
les recomanacions i millores a introduir per ajudar a corregir les deficiències observades sobre
les actuacions objectes de control. També inclourà un apartat sobre el seguiment de les
observacions i recomanacions indicades en informes de control financer d’anys anteriors.
En el cas que la Intervenció general aprecií insuficiències, errors o inexactituds, requerirà a
l’auditor/a la seva revisió. En el mateix sentit, podrà demanar el contrast de les evidències
obtingudes, aclariments a observacions formulades, l’execució de ous procediments o ampliació
dels executats. Sota aquestes premisses l’auditor/a presentarà un memoràndum definitiu.
Sense perjudici d’això, la responsabilitat sobre l’obtenció d’evidència suficient ,pertinent i vàlida
i, en general, l’observança de les NASP i resta de normes tècniques aplicables, correspon a
l’auditor/a.
L’estructura i contingut d’aquests memoràndums haurà d’ajustar-se als models que al l’efecte
pugui establir la Intervenció general.
Els informes derivats dels treballs d’auditoria financera de les entitats mercantils que puguin
estar obligades a auditar-se de conformitat amb les seves normes específiques es realitzarà
d’acord amb la normativa reguladora.
Clàusula 5. Informe Final
Sobre la base d’aquests memoràndums, la Intervenció general del Consell Comarcal del Baix
Camp elaborarà un informe que ha d’emetre als efectes previstos en la normativa d’Hisendes
Locals i Control Intern. En l’apartat d’introducció es farà menció expressa de la col·laboració
rebuda per part de l’auditor/a.
Aquest informe final podrà ser objecte d’al·legacions per part de l’ens objecte del control. En el
cas que sigui necessari, la Intervenció podrà demanar l’opinió per escrit de l’auditor/a sobre les
mateixes als efectes de la seva resolució.
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Clàusula 6. Termini d’execució
Els memoràndums provisionals indicats en la clàusula 4ª s’hauran de presentar a la Intervenció
general amb anterioritat al dia 30 de març, de cada exercici següent a l’exercici auditat, mentre
que els memoràndum definitius hauran des ser lliurats abans del dia 30 d’abril, excepte
autorització expressa d’ampliació del termini determinada per la Intervenció general.
Sense afectar aquest termini total, la memòria de planificació podrà establir terminis parcials.
El contractista queda obligat al compliment dels terminis d’execució indicats. L’incompliment
dels mateixos comportarà l’aplicació de les penalitats previstes en el PCAP.
Clàusula 7. Documentació de treballs
Els papers de treballs, així com la resta de la documentació que hagin servit de suport per a
l’elaboració dels informes esmentats a les clàusules anteriors d’aquest plec de prescripcions
tècniques, hauran d’ésser conservats i custodiats per l’adjudicatari durant el termini de 6 anys a
la finalització del contracte.
Aquesta documentació, en paper o en format informàtic, estarà a disposició de la Intervenció
General del Consell Comarcal del Baix Camp, així com també dels òrgans de control extern
(Sindicatura de Comptes i Tribunal de Cuentas).
Els treballs que es realitzin, en qualsevol de les seves fases, seran propietat del Consell Comarcal
del Baix Camp i, en conseqüència, aquest podrà obtenir en qualsevol moment els lliuraments de
part del servei realitzat, sempre que no afecti al correcte desenvolupament dels treballs.
Clàusula 8. Obligacions de l’adjudicatari
Disposar dels mitjans personals i materials suficients per a la realització els treballs en els termes
que es disposa en els Plecs de clàusules administratives particulars.
El personal assignat ha de posseir la capacitat tècnica necessària, per a cobrir les obligacions que
es derivin del contracte. Aquest personal dependrà exclusivament de l’adjudicatari i, per tant,
tindrà tots els drets i deures inherents a la seva condició de patró, havent de complir per aquest
motiu, les disposicions vigents en matèria laboral, fiscal, de seguretat social i de seguretat i
higiene de treball. L’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’adjudicatari o la infracció
de les disposicions sobre la seguretat per part del personal designat per ell, no implicarà cap
responsabilitat per l’Administració.
Qualsevol modificació que es proposi en la composició dels equips de treball haurà de reunir els
requisits de solvència tècnica i ser aprovada prèviament per la Intervenció general del Consell.
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L’adjudicatari no podrà utilitzar per a si mateix, ni proporcionar cap dada dels treballs
contractats, ni publicar, totalment o parcial, el contingut dels mateixos, sense l’autorització
escrita de la Intervenció general del Consell Comarcal del Baix Camp.
Així mateix, haurà de mantenir reserva absoluta de la informació obtinguda en el
desenvolupament de la col·laboració. en tot cas, els adjudicataris seran responsables dels danys
i perjudicis que es derivin de l’incompliment d’aquesta obligació.
Clàusula 9. Compliment del contracte
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els
termes del mateix, la totalitat del seu objecte i a satisfacció dels requeriment de la Intervenció
general del Consell Comarcal del Baix Camp. El compliment del contracte s’acreditarà mitjançant
acta de recepció dels treballs als efectes d’allò previst al article 210 de la LCSP.
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