PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El present document té per objecte comunicar als interessats a presentar ofertes, les
condicions mínimes necessàries que es requereixen per a sotmetre la comptabilitat de la
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) a una auditoria financera externa dels
comptes anuals i la liquidació pressupostària referents a l’exercici 2017 i següents, portada a
terme per una empresa de solvència reconeguda d’acord amb l’article, 23.3 de la Llei 9/2007.

L'abast i característiques del servei son les següents:
- El servei es farà una vegada tancat l’any a auditar.
- Els treballs contractats han de tenir com a resultat l’emissió d’un informe que reflecteixi el
grau de fidelitat de la documentació al representar la seva situació econòmica, patrimonial i
financera; determinar si els comptes es presenten adequadament de conformitat amb la
normativa que sigui d’aplicació; avaluar si la situació fiscal davant la Hisenda Pública s’ajusta a
la legalitat i determinar les possibles contingències fiscals; revisar la liquidació pressupostària i
finalment efectuar recomanacions i suggeriments que tendeixin a una millora en la gestió dels
fons.
L’abast dels treballs d’auditoria objecte de contractació té la naturalesa d’auditoria financera,
per la qual cosa la seva finalitat és emetre una opinió sobre si la comptabilitat en general i els
comptes anuals i altres estats financers, expressen fidelment el resultat de la gestió i la seva
adequada realitat patrimonial, d'acord amb les normes i principis generalment acceptats.
A més haurà de realitzar-se un seguiment de les recomanacions i salvetats, si s’escau, dels anys
anteriors, per tal que es realitzi una anàlisi i avaluació anual respecte a l’evolució en el temps
de les recomanacions/objeccions

Esborrany d’informe
Caldrà que l’esborrany d’informe es comuniqui a ICREA per a què en el termini de 15 dies
formulin les al·legacions que es cregui convenients.
Un cop presentat l’informe preliminar degudament signat, es podran realitzar tot tipus de
consultes i efectuar les sol·licituds d’aclariments i ampliacions d’informació que s’estimin
convenients.

Informe definitiu i carta de recomanacions

Una vegada realitzades les al·legacions (si s’escau) a l’informe provisional emès, l’empresa
adjudicatària haurà d’efectuar una rèplica a cadascuna de les discrepàncies formulant, per
escrit, les oportunes consideracions. Una vegada efectuades les correccions procedents a
l’informe provisional, s’elaborarà l’informe definitiu que serà comunicat als responsables
d’ICREA.
L’entitat adjudicatària haurà de garantir el compliment de tots els terminis requerits per els
responsables d’ICREA d’acord amb la normativa d’aplicació.
Els serveis a prestar per l’empresa adjudicatària seran prestats pel personal propi d’aquesta i
que disposi de la qualificació professional adequada (no es pot cedir ni subcontractar
totalment o parcialment l’objecte del contracte)
El treball es durà a terme seguint les Normes d'Auditoria del Sector Públic, establertes per
Resolució de 14 febrer de 1997 de l’Interventor General de l’Administració de l’Estat publicat
al BOE núm. 234, de 30 de setembre de 1998, pag. 32568 i següents.
Amb caràcter supletori i en el que no esta previst en les anteriors normes s’aplicaran les
Normes Tècniques d’Auditoria publicades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes i, en qualsevol cas, les que resultin aplicables per aquest treball.

