PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Codi: CO 18/2021
Concepte: Plec de Clàusules Tècniques que regeixen la contractació, mitjançant
procediment obert simplificat no harmonitzat, del servei d'auditoria dels comptes
anuals de l’entitat SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A. i d’elaboració
d’informe de revisió de procediments acordats
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Clàusula 1.- Objecte del contracte
L'objecte del present plec de prescripcions tècniques consisteix en la contractació
externa del servei per a la realització d'auditoria dels comptes anuals de la societat
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A. (ara en endavant SECOMSA).
La codificació corresponent a la classificació CPV de la Comissió Europea es
79212100-4 Serveis d'auditoria financera.
També inclou l’elaboració d’informe de revisió de procediments acordats.

Clàusula 2.- Durada del contracte
La contractació dels treballs d'auditoria tindrà una durada de 3 anys que es
correspondran amb l’auditoria de comptes anuals dels exercicis finalitzats el 31 de
desembre de 2021, 2022 i 2023 els quals seran realitzats durant els anys 2022, 2023 i
2024 respectivament.
Aquest contracte no admet pròrrogues.

Clàusula 3.- Abast dels treballs
Els serveis, objecte d'aquest plec de clàusules, seran qualificats d'auditoria de
comptes anuals i seran realitzats amb subjecció a la Llei 22/2015 de 20 de juliol
d'auditoria de comptes, així com el Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Marc pel
qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals i que estableix que el
control financer de les societats mercantils dependents dels ens locals es realitzarà per
procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic.
Els treballs es duran a terme d'acord amb les normes d'auditoria que siguin d'obligat
compliment per part de l'empresa així com les normes dictades per l'Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
L'activitat d'auditoria de comptes es realitzarà amb subjecció a la normativa constituïda
per les prescripcions de la Llei 22/2015 de 20 de juliol d'auditoria de comptes, del seu
reglament de desenvolupament, així corn les normes d'auditoria, d’ètica i de control de
qualitat intern dels auditors de comptes i societats d'auditoria.
S’entendrà per auditoria de comptes anuals, segons estableix Llei 22/2015 de 20 de
juliol d'auditoria de comptes, l'activitat consistent en la revisió i verificació dels comptes
anuals, així com d'altres estats financers o documents comptables, elaborats d'acord
amb el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable, sempre que l'activitat
tingui per objecte l'emissió d'un informe sobre la fiabilitat dels documents esmentats
que pugui tenir efectes davant de tercers.
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De conformitat amb l'article 254 de la llei de societats de capital, els comptes anuals
comprendran el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els
canvis en el patrimoni net de l'exercici, un estat de fluxos d'efectiu i la memòria. Els
Administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres
mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals,
l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat, així com, si s'escau, els
comptes i l'informe de gestió consolidats. L'estructura i el contingut dels documents
que integren els comptes anuals s'han d'ajustar als models aprovats per reglament.
Respecte l’informe sobre procediments acordats relatius a determinats aspectes del
compte de pèrdues i guanys del període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i 31
d’octubre de 2021, i els 2 exercicis successius, s’ha de realitzar el següent:
a) Obtenir el tancament-liquidació comptable formulat per la Gerència de la Societat
i aprovat pel seu Consell d’Administració.
b) Verificar que els beneficis o pèrdues que mostra el tancament-liquidació
comptable a 31 d’octubre de l’exercici formulats per la Gerència de la Societat
s’han obtingut dels registres comptables del centre de cost de la planta TMB de
la Societat.
c) Verificar que el tancament-liquidació comptable formulat a 31 d’octubre conté la
totalitat dels conceptes definits a l’Annex número 2 del acord de resolució del
contracte d’adjudicació de soci privat, en concret:
-

Ingressos per tractament de la fracció resta

-

Ingressos per la venda d’energia elèctrica

-

Ingressos per la venda de materials recuperats

-

Despeses pel cànon d’eliminació del rebuig

-

Despeses pel cànon públic

-

Despeses de personal i subcontractació

-

Despeses d’explotació (aprovisionaments, serveis exteriors, tributs,
despeses financeres, etc)

-

Despeses pel subministrament elèctric

-

Amortitzacions

d) Verificar que no hi ha canvis en els criteris comptables respecte els empleats en
exercicis anteriors.
e) Verificar que només s’han considerat, en el tancament-liquidació comptable
elaborat als efectes, les despeses estrictament necessàries per la operació
adequada de la planta mecànic-biològica.
f) Revisió analítica general, comparativa dels ingressos i despeses.
g) Verificar la imputació dels ingressos.
h) Verificar la integritat, la correcta classificació I la raonabilitat dels ingressos.
i) Verificar la integritat, la correcta classificació I la raonabilitat de les despeses.
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j) Verificar que el tancament-liquidació formulat a 31 d’octubre no inclou les dietes
del Consell d’Administració.

Per una millor presentació de la proposta tècnica i econòmica les empreses licitadores
podran sol·licitar per correu electrònic, una copia dels comptes anuals de l'últim
exercici econòmic tancat i aquests també podran ser tramesos per correu electrònic.

Clàusula 4.- Terminis d'execució dels treballs i lliurament dels informes
El període per a l'execució dels treballs d’auditoria, en la seva fase interina i final,
s'estableixen del 15 d'octubre al 15 de març, dins dels quals, els auditors de comú
acord amb els responsables de les entitats auditades podran determinar les dates més
adients. En qualsevol cas els informes definitius caldrà que estiguin emesos amb 15
dies d'anterioritat a la data límit en que l’òrgan de govern de SECOMSA hagi de
procedir a l’aprovació o censura dels comptes anuals formulats per l’òrgan de gestió.
Amb una anterioritat mínima de 10 dies abans de la data límit en que l’òrgan de govern
de SECOMSA hagi de procedir a la seva formulació caldrà haver lliurat els
corresponents esborranys d'informe.
El període per a l'execució dels treballs de revisió del tancament-liquidació a 31
d’octubre, s'estableix del 02 de novembre al 30 de novembre, dins dels quals, els
auditors de comú acord amb els responsables de les entitats auditades podran
determinar les dates més adients. En qualsevol cas els informes definitius caldrà que
estiguin emesos amb 15 dies d'anterioritat a la data límit en que l’òrgan de govern de
SECOMSA hagi de procedir a la seva aprovació o censura.
Aquests terminis tenen caràcter orientatiu, podent l'empresa redefinir les dates en
funció de les seves necessitats. En tot cas, en les reunions que s’efectuïn amb l'equip
auditor es definiran amb la major concreció possible les dates finals de lliurament.

Clàusula 5.- Desenvolupament i coordinació dels treballs d'auditoria
L’execució dels treballs de camp s'efectuaran en el domicili de SECOMSA amb
l'objecte d'afavorir un accés àgil a la informació i documentació que es requereixi.
L'entitat designarà un interlocutor/responsable de les relacions amb els auditors que
s’encarregarà de garantir la necessària coordinació amb el personal de l'entitat i
canalitzarà les sol·licituds i peticions que els auditors formulin.
En tots els casos, l'auditor està autoritzat a atendre i informar al President del Consell
d’Administració i al Gerent sense que l'auditor no hagi de guardar cap reserva especial
pel que fa al tractament de temes confidencials amb les persones que desenvolupin
aquests càrrecs.
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Clàusula 6.- Contingut i informació dels informes
Els informes a emetre pels auditors de comptes seran el següents:
•

Informe d'auditoria de comptes anuals d’acord amb el previst amb normativa
d’auditoria que li és d’aplicació a la Societat (NIA 700 revisada i 701).

•

Informe de revisió de procediments acordats.

Aquests informes s'hauran de lliurar prèviament en esborrany, subjecte a revisió
segons termini indicat a la Clàusula 3 del present plec de clàusules tècniques, i un cop
elevats a definitius, se'n lliurarà 3 exemplars al Gerent o Conseller Delegat, així corn
de forma addicional, es lliurarà una copia de cada informe definitiu en suport digital.

Botarell, 25 d’octubre de 2021
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