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CLÀUSULA 1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el servei d’auditoria dels comptes anuals de SAVO, SA, per als exercicis
2020, 2021 i 2022. La persona física o jurídica que resulti adjudicatària del contacte serà nomenada
per la Junta General de SAVO, SA, abans que finalitzi l’exercici a auditar d’acord amb el que estableix
l’article 264 del text refós de la Llei de societats de capital, aprovada pel Reial decret legislatiu
1/2020, de 2 de juliol.
L’abast el contracte consisteix en verificar i dictaminar si, d’acord amb els principis i normes de
comptabilitat que resultin d’aplicació en cada moment, els comptes anuals de SAVO, SA, expressen:
-

La imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’empresa.
El resultat de les seves operacions.
Els recursos obtinguts i aplicats en el període examinat.
La verificació de la concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals.

L’abast del contracte inclou l’assistència a les sessions del Consell d’Administració i de la Junta General
de SAVO, SA, i a d’altres que siguin requerides, per exposar els resultats de l’auditoria dels comptes
de cada anualitat de vigència d’aquest contracte.
CLÀUSULA 2. EMPLAÇAMENT
El Consorci i SAVO, SA estan situats al Camí Ral, s/n, de Granollers (08401).
Coordenades X: 560675.628 // Y: 4602049.951

Figura 1. Vista aèria del Consorci i centre logístic de SAVO, SA (Font: Google Maps 2019)
CLÀUSULA 3. LOTS DEL CONTRACTE
El contracte no es divideix en lots.
CLÀUSULA 4. DADES DE L’ACTIVITAT
Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, és una empresa pública de
titularitat exclusivament del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant
Consorci, sotmesa al règim de dret privat, excepte quan l’ordenament jurídic disposa la seva subjecció
al dret públic, que es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directa dels serveis vinculats a la

Pàgina 4 de 6

gestió dels residus. El Ministeri d’Hisenda ha classificat a SAVO, SA, com a unitat pública dependent
del Consell Comarcal del Vallès Oriental en comptabilitat nacional, classificada dins del sector de les
Administracions Públiques, amb codi d’entitat 09-00-082-C-P-001.
SAVO, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consorci i com a tal està
obligada a realitzar els treballs que li encomani el Consorci en les matèries objecte de les seves
funcions, d’acord amb les instruccions que aquest fixi unilateralment.
SAVO, SA, té la condició de poder adjudicador als efectes previstos a l’article 3.3 d) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (LCSP).
D’acord amb l’article 263 del Text refós de la Llei de societats de capital (TRLSC), aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, SAVO, SA, està obligada a sotmetre els seus comptes anuals i
l’informe de gestió a revisió per auditors de comptes.
Es posa a disposició dels licitadors la pàgina web del Consorci i SAVO, SA, per a més informació sobre
les instal·lacions, equipaments, tractaments i serveis realitzats:
http://www.cresidusvo.info/conres/portada/index.php
CLÀUSULA 5. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I TERMINI D’EXECUCIÓ
5.1

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

L’activitat d’auditoria de comptes s’ha de realitzar d’acord amb allò establert a la Llei 22/2015, de 20
de juliol, d’auditoria de comptes, i s’ha de realitzar necessàriament per auditors de comptes o
societats d'auditoria en l’exercici de les seves competències sobre les entitats sotmeses a auditoria
obligatòria, mitjançant l'emissió del corresponent informe, amb subjecció als requisits i formalitats que
estableix aquesta Llei, el seu reglament de desenvolupament, així com a les normes tècniques
d’auditoria, d’ètica i independència i de control de qualitat vigents.
Aquest treballs d'auditoria de comptes inclouran la verificació que els sistemes informàtics de les
entitats tracten adequadament la informació comptable i que no generen riscos en l'elaboració dels
comptes anuals. Així mateix inclouran anàlisis específiques dels riscos fiscals i, si escau,
mediambientals que puguin tenir incidència en els comptes anuals.
El contracte inclou l’assistència a les sessions del Consell d’Administració i de la Junta General de
SAVO, SA, i a d’altres que siguin requerides, per exposar els resultats de l’auditoria dels comptes de
cada anualitat de vigència d’aquest contracte.
5.2

TERMINI D’EXECUCIÓ

Els treballs s’han d’entregar en el termini màxim de dos mesos des del moment en què es lliurin al
contractista els comptes anuals signats pels administradors i, en tot cas, com a màxim el 30 de juny
de cada any de vigència d’aquest contracte.
CLÀUSULA 6. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI
6.1
PERSONAL DEL SERVEI
SAVO, SA, no té relació administrativa, laboral ni d’altra naturalesa amb el personal de servei del
contractista durant la vigència del contracte, ni en el seu termini.
El contractista ha de designar un responsable de servei que té les funcions següents:
a) Fer el seguiment del funcionament del servei i respondre davant qualsevol incidència en
relació amb el desenvolupament del contracte.
b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades al PPT i al
PCAP.
c) Revisar el funcionament global del servei, la distribució dels recursos i l’estat d’execució del
contracte conjuntament amb la persona designada per SAVO, SA.
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d)
e)
f)
g)

Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes
per SAVO, SA.
Proposar a SAVO, SA, la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així
com revisar el nivell de resposta aconseguit per l’organització de l’empresa durant el
desenvolupament del servei.
Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en el servei.
Assistir a totes les reunions de seguiment i control presencials o telemàtiques que siguin
convocades per part de SAVO, SA.

SAVO, SA, es dirigirà única i exclusivament a l’hora de definir les tasques a realitzar al responsable del
servei, serà ell qui informarà als seus treballadors de les tasques a realitzar. El responsable del servei
ha de ser un dels integrants de l’equip de treball, si s’escau. Aquesta persona ha de ser responsable
de l’organització, planificació, encàrrec dels treballs als treballadors i supervisió dels treballs, i ha
d’estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte.
6.2
SEGURETAT I SALUT
El contractista ha de complir tota la normativa vigent en matèria de seguretat, salut i higiene.
En cas d’haver de fer tasques in situ, el contractista ha d’enviar a SAVO,SA, tota la documentació
sobre la coordinació d’empreses que es sol·liciti en els terminis especificats, si s’escau. Qualsevol canvi
en aquesta documentació cal fer-la arribar al responsable del contracte abans de l’inici de les tasques.
El personal de servei ha de complir les normes d’accés i d’ús de les instal·lacions del Consorci i SAVO,
SA.
6.3
REQUISITS AMBIENTALS DEL SERVEI
El contractista ha de ser especialment curós a l'hora d'integrar criteris ambientals en la prestació del
contracte. Els criteris ambientals s’han d’integrar tant en la feina de gestió com en la feina de camp.
En els processos relacionats amb el contracte, el contractista ha de tenir en compte el menor impacte
ambiental possible prioritzant la utilització dels mitjans electrònics de comunicació per gestionar la
informació i minimitzant els impactes ambientals en el desenvolupament del contracte.
6.4
DOCUMENTACIÓ
El contractista ha de lliurar al Consorci la documentació següent, en el termini de dos dies laborals des
de l’inici del contracte:
a) El rebut de pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
b) Les dades de contacte del responsable de servei: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic i
telèfon.
c) Les dades de contacte de l’equip de treball: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic i
telèfon. El número de telèfon i correu electrònic d’assistència operatiu.
d) La documentació requerida en matèria de seguretat i salut, inclòs la coordinació d’activitats
empresarials, si s’escau.
El contractista ha de presentar una relació actualitzada amb noms i cognoms de les persones de
l’equip de treball del servei. Aquesta relació s’ha de presentar cada vegada que hi hagi alguna
modificació o substitució.
Tota la documentació vinculada als serveis a realitzar s’ha de lliurar per correu electrònic. En cas que
així ho estableixi SAVO, SA, el contractista haurà de fer ús de les plataformes d’administració
electrònica que s’estableixin. Els tràmits amb les administracions derivats dels serveis a realitzar
s’han de fer amb caràcter general telemàticament.
CLÀUSULA 7. 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.
El compliment del contracte s’acreditarà mitjançant acta de recepció dels treballs d’acord amb allò
previst a l’article 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
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es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP.
D’acord amb el citat article, s'estableix un termini de garantia d’1 any a comptar des de la data de
recepció o conformitat del treball realitzat, transcorregut el qual sense objeccions per part de
l'Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista respecte a l’òrgan de contractació.

CLÀUSULA 8. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
El contractista respon de l'adequació a dret, exactitud i bona execució dels documents i informes que
hagi de preparar i/o presentar.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs efectuats i de les prestacions i serveis
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres
persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
L'incompliment de les obligacions d’aquest contracte pot comportar l’assumpció de responsabilitats
derivades de les infraccions d'aquests deures, podent SAVO, SA, exigir al contractista el
rescabalament dels danys i perjudicis que el citat incompliment els hagi causat.
El contractista ha d’executar el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte.
El contractista és responsable dels accidents, danys i perjudicis que es puguin ocasionar a les
instal·lacions del Consorci i SAVO, SA, amb motiu de la realització dels treballs que exigeix aquest
contracte, i que siguin responsabilitat del contractista.
El contractista ha de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
especificacions del PCAP als efectes de cobrir les possibles responsabilitats derivades de l'execució del
contracte, amb el compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la cobertura
durant tot el període d'execució del contracte.
El contractista és responsable que les tasques i condicions tècniques objecte del contracte es realitzin
correctament i mitjançant personal responsable i preparat per a la realització dels treballs inclosos en
el contracte.
CLÀUSULA 9. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS
Les omissions en aquest PPT no eximeixen al contractista de l’execució del contracte segons el bon
ofici i el costum de l’objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.

Document signat electrònicament

