Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida en la sessió
ordinària de 17 de desembre de 2019, amb l’assistència de totes les persones que la integren,
va aprovar, per unanimitat de vots de les persones assistents, l’acord que es transcriu a
continuació:
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"7. Adjudicació del contracte dels serveis d’auditoria de suport a la funció interventora
de control intern al Consell comarcal del Baix Camp.
Fets
1. En data 1 d’octubre la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp va acordar l’
aprovació de l’inici de l’expedient de contractació dels serveis d’auditoria de suport a la funció
interventora de control intern per a la realització de treballs de control intern, en la modalitat de
control posterior i control financer per als exercicis 2019 i 2020.
2. La tramitació del procediment d’adjudicació es va dur a terme de forma ordinària, de
conformitat amb els articles 116 i 117 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, (en
endavant LCSP).
D’acord amb l’article 131 de la LCSP el procediment d’adjudicació del contracte va ser obert,
utilitzant una pluralitat de criteris, tots ells amb valoració objectiva. Els serveis objecte del
contracte tenen per objecte prestacions de caràcter intel·lectual. L’article 145.4 de la LCSP
estatueix que per aquests contractes els criteris relacionats amb la qualitat han de representar,
almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes, requisit que
es compleix en el PCAP.
3. En data 11 d’octubre de 2019 es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal del
Baix Camp, l’anunci de licitació on s’informava de les característiques de la licitació i es fixava
com a data límit per a la presentació d’ofertes el dia 28 d’octubre a les 23:59 hores i data d’
obertura de pliques el dia 8 de novembre a les 11:00 hores a la seu del Consell Comarcal del
Baix Camp.
4. Les empreses que van presentar les seves ofertes dins de termini van ser les següents:
ABAD SALTÓ AUDITORS SLP
GLOBAL AND LOCAL AUDIT S.L.
5. En data 11 de novembre a les 09:45 hores, es va procedir a l’obertura del sobre
corresponent a la proposta avaluable amb criteris objectius, de les empreses que havien
introduït la paraula clau en termini.
6. Els criteris objectius per a valorar les ofertes, d’acord amb les especificacions establerts en el
PCAP van ser els especificats a l'apartat H del quadre de característiques del PCAP.
7. La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses, tenint en compte els
criteris establerts i ordenada de forma decreixent, d’acord amb el que estableix l’article 150 de
la LCSP, és la següent:
LICITADOR
GLOBAL AND LOCAL AUDIT S.L.
ABAD SALTÓ AUDITORS SLP

PUNTUACIÓ
87.5
81

Fonaments de dret
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1. 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.
2. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
En tot allò que sigui d’aplicació desprès de l’entrada en vigor de la LCSP.
3. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). En tot allò que
no s’oposi a la LCSP.
4. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, (d’ara endavant, RGLCAP). En tot allò que no s’oposi
a la LCSP.
5. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de vots de
les persones assistents, el següent acord:
1. APROVAR l'adjudicació del contracte a l’oferta presentada per l’empresa GLOBAL AND
LOCAL AUDIT S.L. al haver obtingut la major puntuació (87.5 punts).
Per aquest motiu, es proposa a l’òrgan de contractació, l’empresa GLOBAL AND LOCAL
AUDIT S.L., amb CIF B87286225 domiciliada al c. Segre 20 baix-oficina 2, 28002 MADRID, per
a l’adjudicació del contracte dels serveis d’auditoria de suport a la funció interventora de control
intern (C 04/2019).
2. APROVAR la despesa amb càrrec al pressupost de la corporació per a l'exercici 2020 i
següents mentre sigui vigent el contracte.
3. FACULTAR a la Presidència per subscriure aquest contracte.
4. INSERIR un anunci de l'acord d'adjudicació al perfil de contractant."

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat
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