AUREN AUDITORES SP, S.L.P.
B87352357
c/Mallorca, 260
08008- BARCELONA
ma.catalan@bcn.auren.es
REF. EXP.: 01201 AUDITORIA - L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SERVEIS DE
COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ EN LES ACTUACIONS D’AUDITORIA
PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS (EXPEDIENT 2018.06).

Us comunico que el Sr. Conseller Delegat en data 12/03/2021 ha aprovat
l’informe/ proposta que es transcriu a continuació:
RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DELEGAT DE LLORET FUTUR, SA PER
L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB
LA INTERVENCIÓ EN LES ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA I
CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS (EXPEDIENT 2018.06).
ANTECEDENTS
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, la licitació de
contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la
utilització de les tècniques de racionalització de la contractació
administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del
sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la
contractació de forma agregada per bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les
necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació
detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis
que porta a terme l’àrea d’estudis i contractació de l’entitat.
2.- D’acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb
els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 17 de juny de
2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la Comissió Executiva
del CCDL, en la seva sessió de data 25 de novembre de 2019, va acordar
adjudicar l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en
les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les
empreses que han resultat seleccionades en l’Acord marc i que,
seguidament, es relacionen:
1. Adade Auditores SA – Lot 4.1
2. Audicubic SL – Lots 1.3; 2.3; 4.3 i 5.3
3. Audria Auditoría y Consultoría SLP – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1;
5.1; 5.2 i 5.4
4. Auren Auditores SP SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4

5. BNFIX Pich Auditories SLP – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 4.2 i
4.4
6. Boraudit SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 4.1; 4.2 i 4.4
7. Consultoría en Gestión Innovadora SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 2.1;
2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 5.2 i 5.3
8. Cortes y Asociados Auditores SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1;
2.2; 2.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4
9. Crowe Auditores España SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2;
2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4
10. Deloitte SL – Lots 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 5.1; 5.2 i 5.4
11. Ernst & Young SL – Lots 1.1; 1.4; 2.1; 2.4; 4.1; 4.4: 5.1 i 5.4
12. Faura-Casas Auditors Consultors SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2;
5.3 i 5.4
13. Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA – Lots 1.1; 1.2;
1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;
5.1; 5.2; 5.3 i 5.4
14. GPM Auditors Associats SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4;
3.2; 4.1; 4.2; 4.4; 5.1; 5.2 i 5.4
15. KPMG Auditores SL – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 4.1; 4.2; 4.3 i 4.4
16. Mazars Auditores SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 4.1;
4.4; 5.1; 5.2 i 5.4
17. Morison ACPM Auditores SLP – Lots 1.1; 2.1; 3.1; 4.1 i 5.1
18. Oneseven Auditoria Consultoria SL – Lots 4.1
19. Pleta Auditores SLP – Lots 1.1; 1.3; 2.1; 2.3; 3.1; 3.3; 4.1;
4.2; 4.3; 4.4; 5.1 i 5.3
20. Pricewaterhousecoopers Auditores SL – Lots 2.1 i 4.1
21. RSM Spain Auditores SLP – Lots 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2;
2.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4
22. Uniaudit Oliver Camps SL – Lots 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2;2.4;
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3 i 5.4
3.- La formalització dels contractes de l’Acord marc amb les empreses
seleccionades es va dur a terme en data 23 de desembre de 2019, un cop
transcorregut el termini previst en l’article 153.3 de la LCSP.
4.- En data 29 d’abril de 2019, el Consell d’Administració de la societat
municipal, Lloret Futur, SA, acordà l’Adhesió de la Societat Municipal,
Lloret Futur, S.A., al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de
Compres de l’ACM-CCDL.
5.- Vist que Lloret Futur, SA com a socis beneficiaris del Projecte
GREENTOUR SOE4/P5/E1089, aprovat en el marc del Programa de
Cooperació Territorial Europeu “Interreg Sudoe” i d’acord amb allò que
s’estableix en les instruccions de la Direcció General de Fons Comunitaris,
de 22 de juny de 2016, sobre els Sistemes de Control per als projectes
emmarcats en els Programes de Cooperació Territorial Europeu

transnacionals o interregionals, actualitzats en dada 14 de novembre de
2017, ha de designar un auditor extern que realitzi les tasques de control
de la despesa realitzada en el marc del Projecte d’Economia Circular i
Turisme Sostenible en Destinacions de l’Espai SUDOE. Adjunt a aquest
expedient es troba el document que inclou les diferents prestacions del
servei que també s’ha enviat a les diferents empreses auditores
juntament amb la sol·licitud de pressupost.
6.- Atès que en data 05/02/2021, Lloret Futur, SA sol·licita formalment la
presentació de pressupost a les següents empreses:
1.
2.
3.
4.
5.

Auren Auditores SP SLP (B87352357)
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA (A58604745)
GPM Auditors Associats SL (B17253840)
Uniaudit Oliver Camps SL (B65932725)
Cortes y Asociados Auditores SL (B60247020)

En aquest sentit, atenent als criteris per l’adjudicació del contracte
determinats per la clàusula 39 del Plec de clàusules administratives
particulars que regulen l’Acord Marc esmentat, la societat municipal
estima convenient tenir en compte com a únic criteri d’adjudicació el preu.
Essent el resultat el següent:
1. Auren Auditores SP SLP presenta proposta econòmica en data
14/02/2021, per un import de 7.750,00€, import sense IVA, amb
una estimació de 125 hores de treball.
2. Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría SA presenta proposta
econòmica per un import de 8.640,00€, import sense IVA, amb una
estimació de 120 hores de treball.
3. GPM Auditors Associats SL presenta escrit on posa de manifest la
impossibilitat de presentar proposta al no ser adjudicatària del
sublot 4.2.
4. Uniaudit Oliver Camps SL presenta escrit al·legant que, per motius
de programació de treballs ja compromesos, no podrà presentar
cap proposta.
5. Cortes y Asociados Auditores SL presenta escrit on posa de
manifest que, degut al gran volum d’encàrrecs d’auditories
públiques i privades, el seu equip no està en disposició de realitzar
més encàrrecs.
En aquest sentit, la Gerent de Lloret Futur, SA i la Responsable de qualitat
de la societat en data 22/02/2021 emet informe de valoració de les
proposicions presentades per l’adjudicació de l’encàrrec esmentat i
proposa com adjudicatària del contracte basat pel control de les despeses
realitzades en el marc del Projecte d’Economia Circular i Turisme
Sostenible en Destinacions de l’Espai SUDOE l’empresa Auren Auditores
SP SLP, amb CIF B87352357, essent l’import de la seva oferta per la
prestació del servei en la seva totalitat i vigència de 9.377,50€, IVA
inclòs. Que es desglossa en 7.750,00€ de pressupost net, essent l’IVA de
1.627,50€, amb un tipus impositiu del 21%.

7.- En concret, la prestació del servei de controlador responsable de les
despeses realitzades inclou:
-

Prestació del servei durant tota la vigència i duració del Projecte
“NOM DEL PROJECTE”. S’estima una duració màxima de 3 anys.

-

Redacció de tots els informes i verificacions incloses les quals
s’hauran de realitzar in situ, si escau, tal i com es detalla al
document de “Compromís del responsable del control”, adjunt a
aquest expedient. Així mateix, també caldrà que el responsable de
realitzar la prestació del servei empleni tots els documents que es
detallen a continuació requerits pel Ministeri d’Hisenda:
• Sol·licitud designació controlador
• Llistat de criteris
• Model de compromís Auditor

FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional
5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a
la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
L’Acord marc té com a objecte els serveis de col·laboració d’operadors
econòmics amb les intervencions locals per a la realització de les
obligacions de control intern, i es qualifica com a contracte de serveis
dividit en vint unitats de licitació, havent-se d’observar en l’adjudicació de
cada unitat de licitació a un mínim de tres i a un màxim d’empreses
determinat segons l’àmbit territorial provincial de cada unitat de licitació,
segons consta a la clàusula dotzena del PCAP.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la
Directiva 2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE
(en endavant, DN) i l’article 221.4 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter
administratiu i es regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen
caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant
aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.
Vist l’acord del Consell d’Administració de Lloret Futur de data 15 de maig
de 2020, SA de delegació de facultats al Conseller Delegat, entre altres, el
faculten per aprovar els acords d’adhesió a Acords Marcs, així com els

diferents encàrrecs d’adquisició
independència de la seva quantia.

i

acords

específics

d’adhesió

amb

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments
de dret assenyalats anteriorment, el Conseller Delegat de Lloret Futur:
RESOL:
Primer.- Disposar l’adhesió de Lloret Futur, SA a l’Acord marc de serveis
de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i
control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.06.).
Segon.- Adjudicar les actuacions d’auditoria pública i control financer de
subvencions a Auren Auditores SP SLP, amb CIF B87352357 per ser
l’oferta més avantatjosa, en concret:
•

SUBLOT 4.2 Servei de col·laboració en les actuacions de control
financer de subvencions previst a la Llei general de subvencions a
Girona.

•

Per una durada estimada de 3 anys.

•

Oferta:
o Import ofert pels tres anys de 9.377,50€, IVA inclòs. Que es
desglossa en 7.750,00€ de pressupost net, essent l’IVA de
1.627,50€, amb un tipus impositiu del 21%.
o Hores estimades: 125 hores.

•

Lloret Futur, SA s’atindrà a tot allò fet constar per Auren Auditores
SP SLP, amb CIF B87352357 a la seva oferta, document adjunt a
l’expedient d’aquest contracte basat.

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de
9.377,50€ que s’imputarà, dins del pressupost de Lloret Futur, SA amb
càrrec a la partida pressupostària núm.: 21.4320.44900.
Quart.- Notificar l’adopció del present acord a Auren Auditores SP SLP i
l’ACM (NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat) o
per correu postal al c/. València, 231, 6a planta – 08007 de Barcelona,
així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.

Lloret de Mar, 12 de març de 2021.

Jordi Sais i Giralt
El Conseller Delegat de Lloret Futur, SA

