CONTRACTE RELATIU
AL SERVEI D’AUDITORIA FINANCERA
DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

EXPEDIENT HSE00018/2020

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

“SERVEI D’AUDITORIA FINANCERA DELS COMPTES ANUALS DEL CONSOLIDAT
GRUP FUOC I DELS INTEGRANTS D’AQUEST GRUP CONSOLIDAT”
1.

Objecte i abast del Contracte

L'objecte del present Plec és la contractació conjunta de la prestació del servei
d’auditoria financera corresponents als exercicis 2020, 2021 i 2022 i, si s’escau, la
pròrroga de l’exercici 2023 i la de l’exercici 2024, dels comptes anuals consolidats
del Grup FUOC i de les comptes anuals individuals dels integrants d’aquest grup consolidat
que són:

-

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, “FUOC”)
Grup UOC, S.L.U.
UOC X-Xtended Studies, S.L.U.
Invergy B. Side, S.L.U.
UOC Corporate, S.L.U.

El treball a realitzar és l’elaboració i lliurament dels següents informes d’opinió per a cada
exercici auditat:

-

Informe d’auditoria financera amb l’opinió professional sobre els comptes anuals
consolidats del Grup FUOC (detallat al punt 1 d’aquest mateix Plec de Prescripcions
Tècniques) que comprenen el balanç de situació consolidat, el compte de pèrdues i
guanys consolidat, l’estat de canvis en el patrimoni net consolidat, l’estat de fluxos
d’efectiu consolidat i la memòria consolidada.

-

Informe d’auditoria financera amb l’opinió professional sobre els comptes anuals
individuals dels integrants d’aquest grup consolidat (detallat al punt 1 d’aquest mateix
Plec de Prescripcions Tècniques) que comprenen el balanç de situació, el compte de
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, la
memòria i altres dades financeres sol·licitades segons requeriments del Conveni
Programa vigent en aquell moment, per a la justificació de les subvencions anuals
rebudes de la Generalitat de Catalunya.

-

Si s’escau caldrà un dictamen específic sobre l’aplicació del requeriment sol·licitat en
el Conveni Programa per la justificació de les subvencions atorgada de la Generalitat.
A títol il·lustratiu pel 2015-2019 el dictamen corresponia a la imputació de costos per a
diferenciar el compte de resultats.

2.

Descripció del servei

En relació amb els comptes anuals consolidats del Grup FUOC i dels comptes anuals
individuals dels integrants d’aquest grup, l’examen anirà dirigit a determinar si reflecteixen
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera i dels resultats de les seves
operacions i dels seus fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual de conformitat amb
el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els
principis i criteris comptables en ell continguts.
L’opinió que resulti en l’informe d’auditoria corresponent ha d’estar basada en el treball
realitzat d’acord amb les normes d’auditoria generalment acceptades que requereix
l’examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l’evidència justificativa dels
comptes anuals i l’avaluació de la seva presentació, dels principis comptables aplicats i de
les estimacions realitzades.
És requeriment del servei que l’empresa adjudicatària presti un servei puntual d’atenció
telefònica i/o correu electrònic (i) per a resoldre consultes ocasionals en matèria comptable
en relació amb la interpretació i aplicació de les normes generals de comptabilitat aplicables
i (ii) per a resoldre consultes ocasionals i accidentals sobre la nova normativa que pogués
ésser d’aplicació. Dit servei en cap cas comprometrà el deure d’independència exigit al
servei d’auditoria de comptes.

Tal com es comenta en el punt 1. “Objecte i abast del Contracte”, serà necessari un dictamen
específic dels mateixos auditors per certificar la correcta aplicació dels conceptes financers
sol·licitats en el Conveni Programa.

3.

Equip de treball. Perfils professionals i dedicació

Respecte a l’equip de treball, l’empresa licitadora haurà de declarar que disposa de
l’equip tècnic, humà i material suficient per a la execució del contracte.
L’equip de treball que es destinarà per a la realització de l’auditoria es composarà de 8
persones segons els següents perfils: 1 soci, 2 gerents (un per FUOC i consolidat i un altre
per les empreses del grup), 2 cap d’equip (un per FUOC i consolidat i un altre per les
empreses del grup) i 3 auditors tècnics. Els requeriments d’experiència i formació d’aquests
perfils es detallen a l’apartat “I. Solvència tècnica requerida i forma d’acreditar-la” del Quadre
Resum del Plec de Clàusules Particulars.
Cada any, abans d’iniciar l’auditoria, l’empresa auditora adjudicatària comunicarà a la
Direcció Econòmica-Financera de la UOC l’equip que realitzarà el treball d’auditoria
juntament amb els seus perfils i categories dins de l’empresa d’auditoria (experiència,
antiguitat, etc).

L’equip de treball, segons l’oferta presentada per l’adjudicatari, no podrà ser modificat en el
transcurs dels treballs, sense la comunicació prèvia i per escrit del soci auditor de l’empresa
adjudicatària. En cas que es produeixin canvis en la composició de l’equip l’empresa auditora
adjudicatària haurà de garantir sempre un correcte traspàs de coneixement a les noves
persones, mantenint la qualitat del servei i els terminis d’execució acordats.
Tot i això, la UOC, es reserva el dret de sol·licitar canvis de la composició de l’equip de treball,
sempre de forma raonada, quan no s’estiguin complint les tasques establertes o aquestes no
s’estiguin executant amb la qualitat requerida.
L’adjudicatari serà responsable de garantir que tot el personal destinat al servei disposa del
coneixement necessari per a la seva correcta execució.

4.

Reunions previstes i planificació del servei

4.1.- Reunió entre l’adjudicatari i la UOC:




Reunió inicial abans de l’inici de la fase interina
o

Per presentar els equips d’Auditoria i les tasques que farà cadascú.

o

Per identificar els canvis normatius amb afectació en els comptes anuals a
auditar.

o

Per planificar i tancar calendari definitiu: que permeti el seu seguiment de
forma més àgil i eficient per gestionar també els possibles endarreriments
sense afecti la data final entrega de les CCAA.

o

Per tal que els auditors expliquin, per l’exercici a auditar, els conceptes de
possibles ajustos (en percentatges i imports), de materialitat o no i la seva
rellevància en l’Informe d’opinió i Carta de Manifestacions.

Reunions de seguiment setmanals durant la fase interina i final que tenen per
objectiu:
o

Informar sobre els aspectes més rellevants del curs de l’auditoria.

o

Complir les dates i del servei.

A aquestes reunions haurà d’assistir:
-

Per part de l’adjudicatari a la fase interina: el Cap d’equip; i a la fase final:
el Gerent i el Cap d’equip.
Per part de la FUOC: el Responsable del servei i el personal que designi
la FUOC.

4.2.- Planificació del servei:
El treball d’auditoria està distribuït entre la fase preliminar o interina, la fase final i la fase de
recepció dels informes d’auditoria dels comptes anuals individuals i del consolidat. Es
detallen a continuació:


La fase preliminar o interina es durà a terme en l’últim trimestre de l’exercici
auditat i tindrà una durada mínima de 2 setmanes.



La fase final durant el primer trimestre de l’any següent a l’exercici que s’audita, a
concretar per la UOC. A partir del lliurament de la documentació necessària de la
fase final l’adjudicatari s’ha de comprometre a la preparació del treball de camp
presencialment amb un termini de tres setmanes.



La fase de recepció dels informes d’auditoria:
1. El resultat final d’aquesta fase contemplarà el lliurament de:
a. Esborrany d’informe d’auditoria dels comptes anuals consolidats
del Grup FUOC i dels comptes anuals de la FUOC Individual
abans del 1 d’abril de l’any següent del que s’audita.
b. Esborrany d’informe d’auditoria dels comptes anuals pel que fa a
la resta d’empreses que integren el grup consolidat (Grup UOC,
UOC X, Invergy i UOC Corporate) abans del 25 de
març de l’any següent del que s’audita.
c. Posteriorment, l’empresa auditora adjudicatària haurà de lliurar les
versions definitives dels informes d’opinió (Consolidat grup FUOC,
FUOC Individual, Grup UOC, UOC X, Invergy i UOC Corporate).

Tota la documentació generada durant l'execució del servei es lliurarà en paper i en format
electrònic compatible per al seu tractament, correctament editada en català. Així mateix, el
contractista aportarà anualment, i a la finalització dels treballs, un lliurable en suport informàtic
que inclogui tots i cadascun dels lliurables, treballs intermedis i documentació generats durant
l’execució del servei en aquest període.

A títol orientatiu s’inclou el següent calendari per l’auditoria del Grup Consolidat FUOC i
FUOC Individual, diferenciant les 3 fases:

Any

Any n

Mes

Novembre

Setmana

1

2

Any n+1
Febrer
Última
febrer

Març
Primera
Març

Segona
Març

Tercera
Març

Treball de Camp
Fase Interina
Treball de Camp
Fase Final
Recepció dels
informes d’auditoria

Aquest calendari serà ajustat anualment entre la FUOC i l’empresa adjudicatària.

Signa,

Rosa Otero Rodríguez
Directora de l’Àrea d’Economia i Finances

Quarta
Març

