Societat
LICITACIÓ
CONJUNTA
ESPORÀDICA
GECOHSA-CMQ-SAGESSA-GINSA-FSSALUTLRCTITE)

(HSR-

Nº expedient
anualitat

Nº
document

20180199

11.
Informe
valoració
sobre B

EXPEDIENT: 20180199
CONTRACTE DELS SERVEIS D’AUDITORIA (FINANCERA; DE
COMPLIMENT;
I
OPERATIVA)
DE
DIVERSES
ENTITATS
DEPENDENTS DE L’AJUNTAMENT DE REUS
Assumpte: Informe de valoració del sobre B
I. INTRODUCCIÓ
L’elaboració del present informe és conseqüència de l’encàrrec realitzat per la Mesa de
Contractació en sessió de data 09.11.2018.
Els responsables designats per a l’elaboració d’aquest informe, d’acord amb la clàusula
12 del Plec de clàusules, són:




Els membres de la Mesa de contractació:
-

El Sr. Xavier Bru Budesca, Gerent de GINSA, AIE.

-

El Sr. Carles Abelló Pellicer, Director Econòmicfinancer de GINSA, AIE.

-

La Sra. Imma Sivill Colet, Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.

El pesonal designat com a comitè de valoració no membre de la Mesa de
Contractació:
-

L’Interventor de l’Ajuntament de Reus, el Sr. Baldomero Rovira Lopez.

-

Sra. Montse Uceda Basoco, Cap del Departament d’Informació per a la
Gestió de GINSA, AIE.

II. OFERTES QUE ES VALORARAN
En data 08.11.2018 es fa lliurament als responsables de l’elaboració d’aquest informe de
la documentació original de les empreses següents:
-

RSM SPAIN AUDITORIES, S.L.P.

-

FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS, SL.

III. ANÀLISI DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
III.I. VALORACIÓ DE CRITERIS D’APRECIACIÓ TÈCNICA (40 punts)
Aquests criteris es valoraran a partir del desenvolupament del Pla de Treball que hauran
de presentar els licitadors, identificat per a cada entitat, i que haurà de seguir la mateixa
metodologia per a cadascuna d’elles, a partir de l’assenyalat en el plec de prescripcions
tècniques.

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 310 300 - Fax 977 308 484
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: donar una assistència sanitària excel·lent basada en
el compromís dels nostres professionals en la continuïtat assistencial, la
millora contínua i l’eficiència, i mantenir una posició capdavantera en el
territori a través de la docència, la innovació i la recerca.
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En funció de la seva avaluació, es valorarà, si s’escau, amb la màxima puntuació aquella
proposta que, segons la documentació lliurada i globalment, presenti una millor
descripció detallada de la metodologia i el treball a desenvolupar pel licitador.
En aquesta valoració es tindrà en compte:


Subcriteri 1: La descripció que realitzi el licitador del desenvolupament dels
treballs, programes de treball i idoneïtat de les proves a realitzar, en base a
l’avaluació dels circuits de control intern i a la determinació de les àrees de
risc. La descripció del desenvolupament del treball incloent la descripció
de les tasques a realitzar per cadascun dels membres de l’equip (10 punts).

En aquest subcriteri s’analitzarà cadascun dels serveis que són objecte d’aquest
contracte de forma diferenciada, analitzant el desenvolupament dels treballs que
faran, posant èmfasi en la idoneïtat de les proves a realitzar en base a l’avaluació
dels circuits de control intern i a la determinació de les àrees de risc (apartat que
afecta especialment al servei d’auditoria financera).
a) Respecte del servei d’AUDITORIA FINANCERA
Examen dels EEFF de l’entitat
Analitzades ambdues ofertes, es consideren complertes en tots els extrems
demanats. Destaca la descripció detallada i argumentada que RSM Spain fa del pla
de treball i dels procediments a utilitzar. L’oferta de Faura Casas destaca per ser més
gràfica i per la descripció que fa en l’obtenció d’evidències. Així mateix, els licitadors,
acrediten el compliment dels requisits descrits en el plec de prescripcions tècniques.
Avaluació dels sistemes de control intern i informe auditoria
Referent a l’avaluació dels sistemes de control intern, analitzades les dues ofertes, es
comprova que compleixen amb els requisits establerts en el plec de prescripcions
tècniques.
D’altra banda, l’oferta de RSM Spain ofereix la possibilitat de dissenyar procediments
específics en cas que els existents presentin riscos en relació als CCAA.
Referent a l’informe d’auditoria, ambdues entitats tenen procediment intern de
control amb revisions i segones opinions internes. També cal mencionar que la firma
RSM Spain, tal i com explica en l’oferta, està obligada a passar dos controls de
qualitat, un a nivell nacional i un altre a nivell internacional, extrem que reforça una
metodologia de treball basada en la seguretat.
Calendari de treball
Ambdues ofertes presenten un calendari de treball coincident i amb antelació
suficient. Esmentar que l’oferta de Faura Casas presenta calendaris diferenciats entre
Mercantils i Fundacions. Aquest extrem denota coneixement de les especificitats de
les entitats, tot i que dels calendaris analitzats es dedueixen plenes garanties de
compliment dels timings demanats, motiu pel qual aquest apartat es considera
satisfet de forma similar per ambdues ofertes.
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Informe de recomanacions
Ambdues ofertes contemplen l’emissió d’un informe de recomanacions.
Entitats vinculades
Les entitats vinculades estan previstes com a àrea de revisió de balanç de les dues
ofertes, si més no l’oferta de RSM Spain indica expressament la verificació de que
aquestes operacions estiguin correctament suportades.
Suport a la confecció dels CCAA
L’oferta de RSM Spain indica expresament suport en la confecció del consolidat
apartat 1.1.4.4 “es desenvoluparan...respostes específiques per aquelles qüestions ...

com poden ser els ajustos de consolidació...”

Mentre que en l’oferta de Faura Casas no s’indica expressament.
Procediments auditoria segons normativa del sector públic
L’oferta de Faura Casas reconeix que les entitats abast d’aquest contracte són entitats
dependents de l’administració pública local i s’indica explicitament que realitzaran una
anàlisi de la informació addicional, que per aquest fet, s’hagi d’incloure.
b) Respecte del servei d’AUDITORIA DE COMPLIMENT
L’oferta de Faura i Casas es presenta com a ben estructurada, separant les
diferents àrees de revisió: normativa de transparència; normativa de LOPD; règim
pressupostari, comptable i financer; normativa fiscal; contractació administrativa;
recursos humans; ingressos; operacions amb entitats vinculades; subvencions; altres
en funció de la naturalesa jurídica de l’entitat.
Exposa una metodologia de treball clara i concisa. En aquest sentit, les seves
conclusions finals es realitzaran a partir d’una forma de treball basada en evidències. I
aquestes evidències seran de diferent tipologia: documental, físiques, testimonials,
analítiques i informàtiques. Les evidències s’obtindran a partir del mostreig.
L’explicació detallada de cadascuna de les fases de treball en aquest apartat de
l’auditoria de compliment i operativa evidencia ple coneixement de les tasques a
realitzar. D’altra banda, el fet que les conclusions finals es reforcin amb un qüestionari
de qualitat demostra solvència en el desenvolupament de les tasques.
La seqüència dels treballs que exposen (informe provisional; aclariments; informes
definitius) evidencia una forma de treball ben estructurada, basada en una
metodologia idònia pel desenvolupament dels serveis; així, la planificació operativa, el
treball de camp, la redacció d’informes de conclusions i la revisió d’aquestes
conclusions denoten que l’empresa té un coneixement ampli de la normativa de
control del sector públic.
Així mateix, presenten una metodologia basada en la coordinació (entre l’empresa
contractista i la contractada); i en la simplificació de la documentació, en disposar

3/9

Societat
LICITACIÓ
CONJUNTA
ESPORÀDICA
GECOHSA-CMQ-SAGESSA-GINSA-FSSALUTLRCTITE)

(HSR-

Nº expedient
anualitat

Nº
document

20180199

11.
Informe
valoració
sobre B

d’una forma de treball i de suport de la documentació tant en paper com en suport
informàtic. Ambdós extrems garanteixen l’agilitat en la forma de treballar.
Destaca la presentació d’un cronograma ben estructurat, basat en les fases que han
estat dissenyades, i que, tal i com es demana en el plec de prescripcions tècniques,
permeten donar compliment als ítems del calendari proposat.
Pel que fa a l’oferta de RSM, destaca una exposició ben detallada del conjunt de
les funcions a desenvolupar en aquest apartat. Parteixen d’un sistema de treball basat
en criteris de selecció de mostres, a partir dels següents mètodes:
- Mostreig estadístic
- Abast: anàlisi de partides significatives.
- Mostreig de criteris.
Així mateix, plantegen una metodologia de treball per a cada objectiu. Aquests
objectius es resumeixen en els següents:
- Compliment de programes anuals i anàlisi de desviacions.
- Adequació de les despeses i dels ingressos.
- Sistemes d’autorització.
Analitzats cadascun dels anteriors objectius, es garanteix el compliment dels
objectius que es demana garantir en el plec de prescripcions tècniques.
Així mateix, la presentació detallada de com pretén garantir el compliment dels
anteriors objectius evidencia conèixer i capacitat de posar a la pràctica la
metodologia exposada. En aquest sentit, detalla els següents apartats d’anàlisi:
-

Compliment de pressupost.
Anàlisi de desviacions.
Adequació de depesa.
Autoritzacions.
Adequació contractació de personal.
Adequació contractació administrativa.

Així mateix, també basa el seu sistema de treball en la doble revisió (extrem que serà
analitzat en el subcriteri quart).
També posa èmfasi en la coordinació i en una metodologia de treball basada en
l’agilitat, sense perdre fiabilitat.
c) Respecte del servei d’AUDITORIA OPERATIVA
L’exposició que fa Faura i Casas en aquest apartat es basa en presentar el detall de
les diferents àrees de treball en què focalitzarà el seu servei en aquest apartat:
- Fase preliminar.
- Revisió analítica i control intern.
- Programa de treball de compres i existències.
- Programa de treball de deutors i ingressos.
- Programa de treball de finançament.
- Programa de treball de patrimoni net.
- Programa de treball de proveïdors.
- Programa de treball d’impostos.
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de personal.
altres despeses, i ingressos /creditors i deutors.
d’entitats vinculades.
de compliment de legalitat.
d’auditoria operativa.

L’oferta d’ RSM presenta la mateixa estructura i metodologia que la de COMPLIMENT.
En aquest sentit, detalla els objectius a aconseguir, basats principalment en verificar els
graus de compliment de la normativa, de rendiment i d’operacions i de procediment
d’organització.
De cada objectiu desenvolupen un pla de treball, que es creu ben estructurat i basat en
l’anàlisi de l’estructura i de compliment del pressupost, i d’avaluació del sistema de
control, amb una revisió pormenoritzada.
Un cop analitzades les dues ofertes, en cadascun dels apartats, s’arriba a les següents
conclusions, que s’emeten de forma genèrica respecte del conjunt dels treballs
presentats (que en unir-se en un únic contracte, també es valoraran de forma unitària).
En primer lloc, les ofertes s’adapten als requeriments descrits per a cada tipologia de
servei que és objecte d’aquest contracte (auditoria financera, de compliment i operativa).
Les dues empreses presenten un pla detallat de cadascun dels serveis que són objecte
d’aquest contracte (el servei d’auditoria financera; el servei d’auditoria de compliment; i el
servei d’auditoria operativa), identificant les diferents fases en què estructuraran els seus
treballs. En aquest sentit, les conclusions es realitzaran a partir d’una forma de treball
basada en metodologies solvents, i amb un grau de detall i de concreció que demostren
solvència i fiabilitat.
Així mateix, les dues ofertes contextualitzen el conjunt dels seus treballs en el marc de la
normativa d’aplicació; si bé aquest no és cap element a considerar a efectes de puntuar
millor o pitjor les seves ofertes, sí que serveix als licitadors per enfocar d’una manera
més adequada el seu pla de treball.
Feta la comparativa de les dues ofertes, s’observa que les dues ofertes en aquest
apartat es consideren complertes en tots els extrems demanats. Destaca la descripció
detallada i argumentada que fan del pla de treball i dels procediments a utilitzar. Es
valora molt positivament la descripció de com fixaran i quins factors diuen que incidiran
en la determinació dels índex d’importància relativa i la seva revisió; de com es portarà a
terme el procès d’avaluació de riscos, els controls que es faran, i els procediments
específics, valorant el fet que aprofunditzen en riscos concrets (cosa que denota
coneixement i capacitat de resposta davant els possibles escenaris amb què es puguin
trobar); la descripció de procediments d’anàlisi de circuits significatius; i el procediment
de resposta als riscos, i la verificació d’efectivitat operativa. El conjunt de les seves
ofertes destaca no només perquè diuen que “faran, sinó que diuen “què faran i com ho
faran”.
Ara bé, tot i la similitud, en l’apartat de l’auditoria financera, i de la documentació
analitzada, es creu oportú valorar el plus de qualitat que acredita RSM, en fer major
referències al procediment dels comptes “consolidats” com ara per contemplar “
respostes específiques per aquelles qüestions ... com poden ser els ajustos de
consolidació...” i per el control de qualitat que ha de passar, a banda dels procediments
interns, també per part de la divisió internacional. Aquest extrem es considera un plus de
qualitat en la seva metodologia de treball, motiu pel qual, en no haver trobat una
referència similar en l’oferta de Faura i Casas, es creu oportú valorar aquest plus de
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qualitat, penalitzant del màxim de puntuació prevista (10 punts) a l’oferta de Faura i
Casas, amb mig punt menys.
Atenent als motius assenyalats, i considerant que ambdues ofertes si bé presenten un
sistema que satisfà els requeriments demanats, es considera valorar l’extrem que reforça
la metodologia de treball basada en la seguretat que presenta RSM, proposant la següent
puntuació:

PUNTUACIÓ SUBCRITERI
LICITADOR

1 (10 punts)

RSM SPAIN AUDITORIES, S.L.P.

10

FAURA-CASAS, AUDITORSCONSULTORS, SL.

9.5



Subcriteri 2: Detall del programa de treball, que s’ha de presentar amb un
esquema definit, detallant fases i calendari específic d’actuacions (10 punts).

Es demana als licitadors que descriguin el desenvolupament dels seus treballs,
incloent un esquema definit, amb detall de les fases i el calendari d’actuacions.
Les dues ofertes analitzades presenten un programa de treball i una estructura de
treball ben definida. Destaca una descripció àmplia de les tasques a desenvolupar en
cadascuna de les fases en què executaran les feines a desenvolupar, i respecte de
cadascun dels serveis objecte del contracte.
Així mateix, descriuen tasques genèriques que es consideren correctes pels treballs
que s’encarreguen. Afageixen tasques i maneres de treballar concretes que es
consideren correctes i donen valor afegit pel conjunt dels treballs que són objecte del
contracte. Per als casos de “soci”, “Gerent”, “Cap d’equip” i “ajudant” descriuen de
manera precisa les tasques que duran a terme cadascun d’ells.
Així mateix, afegeixen tasques en termes de “segona opinió”.
Les tasques les agrupen de manera especialitzada segons el tema. Aquests
aspectes són indicatius de com desenvoluparan el treball.
Es valora positivament el grau d’especialització d’aquest apartat.
L’anàlisi d’aquest subcriteri es basa en l’anàlisi dels següents apartats de les
respectives ofertes:
o

FAURA CASAS: Apartats 2.3, 3.5 i 4.3 calendari de treball per l’auditoria de
comptes, acompliment i operativa. Es presenta un calendari de treball
suficient i adequat. Mostra que preveuen emetre l’informe en les dates
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indicades en els plecs de prescripcions tècniques. S’indiquen les fases.
S’incoporen fases de planificació i anàlisi prèvies.
o

RSM SPAIN AUDITORES SLP: Apartats 1.1.5.1, 1.2.3.1 i 1.3.3.1 calendari de
treball per l’auditoria de comptes, acompliment i operativa. Es presenta un
calendari de treball suficient i adequat. Mostra que preveuen emetre l’informe
en les dates indicades en els plecs de prescripcions tècniques. S’indiquen
les fases. S’incoporen fases de planificació i anàlisi prèvies. Es presenta un
calendari de treball suficient i adequat.

Feta la comparativa de les dues ofertes es considera que les dues ofereixen una
distribució de tasques i de funcions, segons la documentació aportada, que garanteix
una identificació de rols que facilita la identificació dels responsables concrets en totes
les fases dels treballs, cosa que afavoreix la possible resolució d’incidències de forma
ràpida, atenent al fet que el detall de les tasques a realitzar per cadascun dels membres
assignats al contacte són més fàcilment identificables.
Atenent als motius assenyalats, i considerant que ambdues ofertes presenten un sistema
que satisfà el requeriment de funcions i de tasques que es requereixen en el marc
d’aquest contracte, i la possibilitat del seguiment de cadascuna de les funcions
prèviament assignades, es consideren coincidents a l’hora de valorar de la mateixa
manera les ofertes presentades, no trobant cap element diferenciador que motivi
l’assignació de més o menys puntuació una respecte de l’altra. La puntuació que es
proposa en aquest apartat és la següent:

PUNTUACIÓ SUBCRITERI
LICITADOR

1 (10 punts)

RSM SPAIN AUDITORIES, S.L.P.

10

FAURA-CASAS, AUDITORSCONSULTORS, SL.

10



Subcriteri 3: Tractament de les dades i documentació: tractament documental,
utilització de software tècnic de treball, garanties de seguretat i custòdia de la
informació, similars. (10 punts).
L’oferta de RSM SPAIN AUDITORES, SLP, en l’apartat 1.4 disposa que faran el
tractament de dades segons normativa. També faran còpies de seguretat diàries de
la seva eina cloud “Case Ware working papers”. Eviten el “paper”. Adverteixen que
no preveuen tractar informació d’alt nivell, però defineixen una manera de procedir si
n’observen. Així mateix, tots els equips informàtics de l’empresa estan encriptats
(anomena el programa BITLOCKER). Les comunicacions entre equips i servidor
també són encriptades, cosa que garanteix que tercers no hi puguin tenir accés.
Disposen d’un aplicatiu en treball cloud on guarden la documentació per tal sigui
disponible. També disposa que només tenen accés als treballs d’auditoria de
l’empresa l’equip assignat a la mateixa. Disposen d’aplicacions segures Onedrive for
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business per treballs compartits. Protegeixen els equips amb contrasenyes, que són
rotatives. Assenyala que es fan còpies de seguretat als servidors locals i remots. I
que la documentació en paper, generada per l’encàrrec, es guarda amb maletes que
disposen de dispositius de tancament segur.
L’oferta de Faura Casas en l’apartat 6 explica que la confecció de papers de treball es
realitzant en suport informàtic, els quals queden arxivats i referenciats dins del
“sotfware Auditsoft”. Aquest permet fer exportacions de fitxers. Eviten el “paper” per
tal de custodiar fitxers informàtics. La documentació la tenen en xarxa, realitzen dues
còpies diària de seguretat. Realitzen un control de versions. Treballen en núvol i amb
connexions xifrades. Monitoritzen les accions. Donen accés continu al “responsable
del contracte”.
Ambdues ofertes mostren garanties plenes al tracte de la informació i documentació.
S’exposen en ambdós casos eines de suport al tractament de dades.
Considerant que ambdues ofertes presenten un sistema que satisfà el requeriment
de “seguretat en el tractament de les dades i de la documentació” que es requereix
en aquest apartat, la presentació de la manera de treballar en aquest apartat
garanteix assolir amb les mateixes garanties de valor afegit l’objectiu de la seguretat i
de la confidencialitat que requereix el tractament de la informació generada en
aquest contracte. Aquests són elements que motiven la millor valoració de les ofertes
presentades en aquest apartat.
La puntuació que es proposa en aquest apartat és la següent:

PUNTUACIÓ SUBCRITERI
LICITADOR

1 (10 punts)

RSM SPAIN AUDITORIES, S.L.P.

10

FAURA-CASAS, AUDITORSCONSULTORS, SL.

10



Subcriteri 4: Sistemàtica de revisió que, abans de presentar els esborranys
d’informes, efectuarà tant el gerent com el soci, dels treballs realitzats pel cap
d’equip i pels assistents (10 punts).
Pel que fa a l’oferta de RSM AUDITORES, SLP, apartats 1.1.4.6, 1.1.4.7 i 1.3.2
explica que duen a terme un doble control; parla d’una revisió duta a terme per un
segon soci “segons el manual de la firma” a la fase de planificació i esborrany. Es
realitza reunió per part del Soci amb el gerent i el Cap d’Equip per tal d’analitzar les
incidències detectades i l’execució dels procediments associats l’informe. Presenten
esborranys dels seus treballs per tal es puguin tractar dubtes; aquesta fase queda
reflectida en el calendari. Comenten que els seus papers de treball contenen un
registre de les discussions d’aspectes tècnics. Indiquen que tenen procediments i
controls de la qualitat interns.
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(HSR-

Nº expedient
anualitat

Nº
document

20180199

11.
Informe
valoració
sobre B

Pel que fa a l’oferta de FAURA-CASAS apartat 2.3, 3.3 i 4.2. tenen un qüestionari
intern de “qualitat i conclusions” on han de tenir els objectius i fases amb els punts
pendents aclarits i documentats abans d’emetre l’informe. Preveuen presentar al
responsable del contracte un informe provisional; aquesta fase queda reflectida en el
calendari. Efectuen un doble control, i un soci dependent a la direcció dels treballs
verifica el procés i estructura.
Feta la comparativa de les dues ofertes es considera que les dues presenten una
sistemàtica de revisió que dóna plenes garanties, cosa que minimitza els riscos
inherents en qualsevol contracte de serveis, considerant especialment l’àmbit dels
treballs objecte d’aquest contracte.
Atenent als motius assenyalats, i considerant que si bé ambdues ofertes presenten
un sistema que satisfà el requeriment de funcions i de tasques que es requereixen
en el marc d’aquest contracte en aquest apartat de “revisió”, el doble control i la
sistemàtica dels treballs es consideren elements no diferents en la valoració de les
ofertes presentades, la puntuació que es proposa en aquest apartat és la següent:

PUNTUACIÓ SUBCRITERI
LICITADOR

1 (10 punts)

RSM SPAIN AUDITORIES, S.L.P.

10

FAURA-CASAS, AUDITORSCONSULTORS, SL.

10

VI. TOTAL PUNTUACIÓ

LICITADOR
RSM SPAIN AUDITORIES,
S.L.P.
FAURA-CASAS,
AUDITORSCONSULTORS, SL.

CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICS DE VALOR
(40 PUNTS)
40

39.5

Reus, 14 de novembre de 2018
Baldomero Rovira
Baldomero
Rovira López DNI 39694721X
(SIG)

Carles Abelló

Montse Uceda

Signat digitalment per Baldomero
Rovira López - DNI 39694721X (SIG)
DN: c=ES, o=Ajuntament de Reus,
2.5.4.97=VATES-P4312500D,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Rovira López - DNI
39694721X, givenName=Baldomero,
serialNumber=IDCES-39694721X,
cn=Baldomero Rovira López - DNI
39694721X (SIG)
Data: 2018.11.15 09:23:42 +01'00'

Xavi Bru
Firmado digitalmente por XAVIER BRU
BUDESCA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=XAVIER
BRU BUDESCA, o=GINSA, AIE, ou=GERENT,
email=xbru@grupsagessa.com, c=<n
Fecha: 2018.11.15 09:30:11 +01'00'

Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
CPISR-1 C
Montserr Montserrat
Basoco
at Uceda Uceda
Fecha:
Basoco 2018.11.15
09:45:21 +01'00'

Imma Sivill

CPISR-1 C
Immaculada
Sivill Colet

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C
Immaculada Sivill Colet
Fecha: 2018.11.14
17:13:35 +01'00'
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