PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Codi: CO 18/2021
Concepte: Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la contractació,
mitjançant procediment obert simplificat no harmonitzat, del servei d'auditoria dels
comptes anuals de la societat SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A. i
d’elaboració d’informe de revisió de procediments acordats
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I. PART GENERAL
Clàusula 1.- Objecte del contracte
L'objecte d'aquest contracte és la contractació externa del servei per a la realització
d'auditoria dels comptes anuals de la societat SERVEIS COMARCALS
MEDIAMBIENTALS, S.A. (ara en endavant SECOMSA).
La codificació corresponent a la classificació CPV de la Comissió Europea, aprovat per
Reglament (CE) 2151/2003, i modificat per Reglament de la comissió 213/2008, es
79212100-4 Serveis d'auditoria financera.
L’objecte del contracte es basa en allò establert en l’art 4.1 i ss de la Llei 22/2015, de 20
de juliol, d’Auditories de Comptes. Respecte a l’ auditoria de comptes anuals ha de
consistir en verificar els comptes a l'efecte de dictaminar si expressen la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat auditada, d'acord amb el
marc normatiu d'informació financera que resulti de aplicació.
L’informe d’auditoria dels comptes anuals, és un document mercantil que haurà
d’incloure com a mínim el contingut que estableix l’art 5 de la Llei 22/2015.
Així mateix, comprendrà la verificació de l'informe de gestió que, si s'escau, acompanyi
als comptes anuals, per tal de dictaminar sobre la seva concordança amb aquests
comptes anuals i si el seu contingut és conforme amb el que estableix la normativa
d'aplicació.
També serà objecte del contracte l’emissió de l’informe sobre procediments acordats
relatius a determinats aspectes del compte de pèrdues i guanys del període comprès
entre l’1 de novembre de 2020 i 31 d’octubre de 2021, i els 2 exercicis successius. Més
l’elaboració d’informe de revisió de procediments acordats, tal i com s’estableix de
manera detallada en el Plec de prescripcions tècniques.
Les especificacions tècniques es descriuen en el Plec de prescripcions tècniques.
Donada les característiques del servei, no es considera adequada la divisió en lots
d'aquesta licitació ja que no hi ha serveis suficientment diferenciables, tal i com disposa
l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP). Per tant, el fet de no dividir-lo en lots no restringeix injustificadament la
competència d’empreses licitadores. Amb la qual cosa s’haurà de presentar oferta per
a la totalitat de l’objecte del contracte.
La persona responsable del contracte és la cap d’Administració de la societat
SECOMSA, la Sra. Laura Serrano. La unitat executora és l’àrea Econòmica de la
societat.
S’estipula com a condició especial d’execució, que està vinculada a l’objecte del
contracte, que no és directament o indirectament discriminatòries, compatible amb el
dret comunitari i que figura en l’anunci de licitació:
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Caràcter social: l’empresa adjudicatària ha d’afavorir l’aplicació de mesures que
fomentin la igualtat entre homes i dones a la feina i la conciliació de la vida laboral i
familiar.
Aquesta condició especial d’execució és una de les establertes per l’art 202.2 LCSP, de
tipus social i laboral.
Es podrà requerir que declari formalment que compleix amb l’obligació. Així mateix, es
podrà requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin
al respecte de l’esmentat compliment.
A banda, el plec estableix els principis ètics i les regles de conducta als què ha d’adequar
la seva activitat l’empresa adjudicatària i determina els efectes de l’eventual
incompliment (annex A).

Clàusula 2.- Tramitació mitjançant procediment obert simplificat
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat regulat a l’article 159 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), que es
el que es realitza amb caràcter ordinari. Com que el valor estimat del contracte no supera
els llindars actualitzats de l'art 17 i 22 LCSP, el contracte no està subjecte a regulació
harmonitzada.

Clàusula 3.- Necessitat i idoneïtat del contracte
La Junta d'Accionistes de SECOMSA ha de nomenar els auditors externs de la societat
abans d'acabar l'exercici a auditar i posteriorment, s'ha d'inscriure aquest acord al
Registre Mercantil mitjançant el corresponent certificat de la Junta celebrada. Al
contractar un període de 3 anys es tracta d'un contracte de serveis no menor, motiu pel
qual es procedeix a donar publicitat i concurrència per aquesta contractació per complir
amb els principis d'igualtat i transparència. Aquesta informació sobre la necessitat i la
idoneïtat del contracte, compleix amb les exigències dels articles 28 i 116 LCSP.

Clàusula 4.- Règim jurídic
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de
contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
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c) 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).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
f) Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
g) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
h) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
i) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
j) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del registre electrònic d’empreses.
k) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva
95/46/CE (d’ara endavant RGPD).
l) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals
m) Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, en tot el que no s’oposi al RGPD.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.

Clàusula 5.- Valor estimat i pressupost del contracte
L'import de licitació màxim per a cada anualitat serà de 12.500 euros més IVA
corresponent vigent en el moment de la facturació, per tant el pressupost màxim de
licitació per les 3 anualitats serà de 37.500 euros més IVA. No seran admeses ofertes
superiors a aquest import.
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El valor estimat del contracte, fixat en els termes i amb els efectes que estableix l’article
101 LCSP, és de 37.500 euros (IVA exclòs) ja que no està prevista cap pròrroga ni cap
modificació.
Els licitadors, en les seves ofertes, contemplaran l'IVA com a partida independent.

Clàusula 6.- Finançament del contracte
L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que es deriven del
compliment del contracte, està integrada dins el pressupost de SECOMSA. El
pressupost 2021 de SECOMSA, ha estat elaborat, aprovat i està sent executat d'acord
amb la Llei orgànica 2/20121 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, i els seus principis. Per a cada exercici pressupostari es consignarà la previsió
suficient per atendre aquesta despesa.

Clàusula 7.- Durada del contracte
La contractació dels treballs d'auditoria tindrà una durada de 3 anys que es
correspondran als exercicis 2021, 2022 i 2023 i que es realitzaran durant els anys 2022,
2023 i 2024 respectivament.
Aquest contracte no admet pròrrogues.

Clàusula 8.- Revisió de preus
En la present contractació no s'admet revisió de preus.

Clàusula 9.- Admissió de variants
En la licitació d'aquest concurs no s'admeten variants.

Clàusula 10.- Òrgan de contractació
La representació de SECOMSA en matèria contractual correspon als òrgans de
contractació que en virtut de les seves disposicions estatutàries tinguin atribuïda la
facultat de subscriure contractes en nom seu (61.1 LCSP). Els òrgans de contractació
poden delegar les seves competències i facultats en aquesta matèria (article 61.2
LCSP).
En virtut de la tipologia del contracte, tal com estableix l’art 264 RDL 1/2010, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, l’òrgan de contractació pel
present contracte és la Junta General de l’empresa SERVEIS COMARCALS
MEDIAMBIENTALS, S.A.

Clàusula 11.- Obtenció de documentació i perfil del contractant
Tota la documentació relativa a aquest contracte, com el Plec de clàusules
administratives particular i el Plec de prescripcions tècniques, es podrà consultar al
perfil del contractant: www.secomsa.cat
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Clàusula 12.Despeses de publicitat de licitació del contracte que
haurà d'abonar l'adjudicatari.
No hi ha despeses

Clàusula 13. Mitjans de comunicació electrònics
13.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
13.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte en la declaració de responsabilitat. Un cop rebuts el/s
correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS,
indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest
efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
13.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat: https://contractaciopublica.gencat.cat
13.4 Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura de la declaració de responsable i de l’oferta.
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Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la
resta dels Estats membres”.

II. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 14.- Capacitat i solvència
Podran prendre part en el procediment d'adjudicació i, si s'escau, ser adjudicatàries, del
contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu l’article 65
LCSP que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71
LCSP la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 74
LCSP; que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, en la
forma següent.
Les empreses licitadores que presentin oferta han d’estar inscrites en el Registre
Electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat (RELI), en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades de l’estat (ROLECE), la declaració de responsabilitat
es posarà a disposició de les empreses en el perfil del contractant.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna d’elles
ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència i presentar l’acreditació d’estar
inscrits en el RELI, ROLECE o bé utilitzar el formulari de responsabilitat de forma
separada en la qual figuri la informació requerida. A banda, aquestes empreses hauran
d’aportar un document on ha de constar el compromís de constituir-se formalment en
unió temporal d’empreses en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
a) Solvència econòmica i financera (87 LCSP i 67.7 b) RGLCAP):
a.1) Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, en qualsevol
dels tres (3) últims anys que sigui igual o superi una vegada i mitja el valor estimat del
contracte. Valor mínim exigit: 56.250 euros en un dels tres últims anys.
Forma d’acreditació (només ho haurà d’acreditar l’empresa proposada com a
adjudicatària):
Mitjà d'acreditació: Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o registre oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes als registres oficials
poden aportar els llibres de comptabilitat legalitzats i llibres d’inventaris.
a.2)
Existència d'una assegurança de responsabilitat civil professional per un import
mínim de 300.000€ vigent durant tota la vigència del contracte.
Forma d’acreditació (només ho haurà d’acreditar l’empresa proposada com a
adjudicatària):
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Mitjà d'acreditació: Pòlissa d’assegurança i rebut bancari conforme està en vigor.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar la
documentació acreditativa de la econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la
per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
b) Solvència tècnica o professional (articles 77 i 90 LCSP i 67.7 b) RGLCAP)
b.1) Relació dels principals serveis efectuats en auditories de comptes anuals de
societats mercantils públiques durant els tres últims anys, indicant-ne l’any de
realització. Els licitadors presentaran una declaració de responsable en la que es faci
constar les dades sol·licitades. Només el licitador proposat com a adjudicatari haurà
d’acreditar mitjançant certificats expedits pels òrgans competents, quan el destinari sigui
una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant
certificat o declaració de responsable de l’empresari.
S’ha d’acreditar un mínim de 3 treballs d’auditoria de comptes amb un mínim de tres
empreses del sector públic sotmeses al PGCE, efectuats durant els últims 3 anys,
indicant import, dates i descripció.
Forma d’acreditació (només ho haurà d’acreditar l’empresa proposada com a
adjudicatària):
Només el licitador proposat com a adjudicatari haurà d’acreditar mitjançant certificats
expedits pels òrgans competents, quan el destinari sigui una entitat del sector públic, o,
quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant certificat o declaració de
responsable de l’empresari.
b.2) Tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, els licitadors hauran
d’acreditar trobar-se inscrits al Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
Forma d’acreditació (només ho haurà d’acreditar l’empresa proposada com a
adjudicatària):
Només el licitador proposat com a adjudicatari haurà d’acreditar mitjançant el certificat
conforme es troba inscrit al Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).
Els requeriments de solvència econòmica, financera, tècnica i professional tenen
caràcter selectius, per tant, el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa.
En compliment de l’article 66 LCSP, les persones jurídiques, només podran ser
adjudicatàries de contractes que comportin prestacions que els hi siguin pròpies per
estar compreses dins del fins, objecte o àmbit d'activitat dels seus estatuts o regles
fundacionals i han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte.
Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, segons preveu l'article 69 LCSP. Cadascun dels empresaris
que composen l’agrupació haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la documentació a
que fan referència les clàusules següents, i indicar en document privat els noms i
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circumstancies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells i la
persona o entitat que durant la vigència del contracte ha d'ostentar la plena
representació de tots ells enfront de SECOMSA i que assumeixen el compromís de
constituir-se en Unió Temporal d'Empreses. Aquest document haurà d'estar signat pels
representants de totes les empreses components de la Unió.

Clàusula 15.- Independència i causes d'incompatibilitat
Els auditors de comptes i les societats d'auditoria han de ser independents, en l'exercici
de la seva funció, de les entitats auditades, i s'han d'abstenir d'actuar quan la seva
independència en relació amb la revisió i verificació dels comptes anuals, els estats
financers o altres documents comptables se'n pugui veure compromesa.
Els auditors de comptes i les societats d'auditoria s'han d'abstenir de participar en el
procés de presa de decisions de l'entitat auditada en els termes que preveu l'article 14
de la llei 22/2015 de 20 de juliol d'auditoria de comptes.
Els auditors de comptes i les societats d'auditoria, per assegurar la seva independència,
han d'establir les mesures de salvaguarda que permetin detectar les amenaces a
l‘esmentada independència, avaluar-les, reduir-les i, quan escaigui, eliminar-les. En
qualsevol cas, les mesures de salvaguarda han de ser adequades a la dimensió de
l’activitat d'auditoria o de la societat d'auditoria.
Aquestes mesures de salvaguarda han de ser objecte de revisió periòdica i aplicar-se
de manera individualitzada per a cada treball d'auditoria, i s'han de documentar en els
papers de treball de cada auditoria de comptes.
Les amenaces a la independència poden procedir de factors com l’autorevisió, interès
propi, advocacia, familiaritat o confiança, o intimidació. Si la importància d'aquests
factors en relació amb les mesures de salvaguarda aplicades es tal que en compromet
la independència, l’auditor de comptes o la societat d'auditoria s'han d'abstenir de
realitzar l'auditoria.
No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que
aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un
tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.

Clàusula 16 .- Contractació
D'acord amb el que estableix l'article 40 de la Llei 22/2015 de 20 de juliol d'auditoria de
comptes, s’aplicarà allò establert en l’art 17 del Reglament UE núm. 537/2014, de 16
d’abril, els auditors de comptes i les societats d'auditoria s'han de contractar per un
període de temps que no pot ser inferior a tres anys ni superior a deu. No obstant, un
cop finalitzat el període total de contractació màxim de deu anys d'un auditor o societat
d'auditoria, es pot prorrogar aquest període addicionalment fins a un màxim de quatre
anys, sempre que s'hagi contractat de manera simultània el mateix auditor o societat
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d'auditoria junt a un/s altre/s auditors o societats d'auditoria per actuar conjuntament en
aquest període addicional.

Clàusula 17.- Lloc, termini i presentació de les proposicions
17.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en un sobre únic, en el termini màxim que s’assenyali a l’anunci de
licitació dins del termini màxim de QUINZE dies naturals des de la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant. Els sobres estaran identificats i
signats per qui licita o per la persona que representa a l’empresa, tot indicant el nom
i cognoms o raó social, respectivament. Així mateix, els sobres han de precisar la
licitació a què concorre.
El procediment utilitzat és l’obert simplificat, per la qual cosa els licitadors que
presentin oferta hauran d’estar inscrits en el RELI o ROLECE.
17.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en un únic sobre, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
http://contractaciopublica.gencat.cat
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en la declaració de responsable per a rebre els avisos de notificacions
i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre, amb documentació
xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment
de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents
de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
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L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de
la Mesa i de l’acte d’obertura del sobre, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
dexifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
17.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
17.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació
de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin
de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta.
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
17.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els que permeti en
cada moment la normativa vigent.
17.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
17.7 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans
del transcurs del termini de presentació de les proposicions, excepte en expedients
qualificats com a urgents.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen,
dins del perfil de contractant de l’entitat contractant, d’un servei de preguntes i respostes
i d’un tauler d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de
licitació.
El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, publicat
al perfil de contractant. Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes,
corresponents a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap
altre mitjà o canal de comunicació que no sigui l’anteriorment esmentat.
Els avisos que es produeixin durant aquest procés de licitació, seran comunicats per
l’ens contractant a les empreses mitjançant el tauler de l’anunci establert a tal efecte.
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17.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
17.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap
de les propostes que hagi subscrit.
17.10 Contingut del sobre
El sobre contindrà
CONTINGUT DEL SOBRE ÚNIC
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en 1 sobre únic, en el termini màxim de 15 dies naturals, a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant, mitjançant
l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d
a) Declaració de responsable (annex II) + Sol·licitud de participació (annex I)
Les empreses licitadores han de presentar la declaració de responsabilitat, que s’adjunta
com a annex II a aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina del Sobre Digital,
mitjançant la qual declaren que ostenten la representació de la societat que presenta
l’oferta, si és el cas; que compten amb l’adequada solvència econòmica, financera i
tècnica; que compten amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; no estan
incurses en cap prohibició de contractar, i que compleixen amb la resta de requisits que
s’estableixen en aquest plec. Així mateix, hauran d’adjuntar la sol·licitud de participació
on consti un resum de les dades de l’empresa adjudicatària (annex I).
Les empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal, cadascuna haurà de presentar la seva declaració de responsable. A més
d’aquesta declaració hauran d’aportar un document on consti el compromís de constituirse formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. Aquest
document caldrà incorporar-lo a l’apartat “Altre documentació” en l’eina del Sobre Digital.
La declaració de responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la persona
o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la
proposició.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els
avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així
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com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les
posades a disposició.
A més, les empreses licitadores indicaran, si escau, la informació relativa a la persona
o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. S’ha de presentar
signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació
de l’empresa per presentar la proposició.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en aquest document, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta
més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre
la vigència o fiabilitat de la declaració de responsable, quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui
inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova
documental de les dades inscrites en aquests registres.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte
determinats mitjans materials i/o personals.
d) Altra documentació:
No s’escau
e) Garantia provisional
No escau
f) Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica, d’acord amb
el model que s’adjunta com annex III (i acreditació dels títols acadèmics, si escau).
La proposició s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin omissions,
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera
fonamental per valorar-la.
Les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, amb
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté
les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
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Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses
que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la
persona o una de les persones signants de la declaració de responsable.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital, que poden declarar que conté informació
confidencial, si conté informació d’aquest tipus.

Clàusula 18.- Criteris de valoració per la adjudicació. Descripció i ponderació
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en 1 sobre únic, en el termini màxim de 15 dies naturals, a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant, mitjançant
l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d
La licitació per a l’adjudicació de l'objecte del contracte, es realitzarà de conformitat amb
els criteris següents.
Sobre una base de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent forma:
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (sobre B)
a)

Proposta econòmica (màxim 75 punts)

L'oferta més econòmica que no s'hagi declarat com desproporcionada o anormal,
rebrà la puntuació màxima de 75 punts.
La resta d'ofertes que no s'hagi declarat com desproporcionada o temerària,
rebran una puntuació inversament proporcional a la de l'oferta més econòmica,
d'acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta

é

ò

b) Titulació de l’equip de treball (25 punts)
Es valorarà amb un màxim de 25 punts la formació específica en sector públic
que disposin els membres de l’equip proposat i adscrit al servei en cas de ser
adjudicatari, d’acord amb els següents criteris:
-

Per cada màster o postgrau en auditoria pública: 4 punts
Per cada títol addicional específic en comptabilitat: 2 punts
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La formació específica s’acredita mitjançant fotocopia de la titulació
corresponent, la qual s’adjuntarà a la declaració prevista segons annex 3. Si no
s’acredita no es puntuarà. De manera que les titulacions no acreditades,
obtindran 0 punts.
S’han d’adjuntar amb l’oferta que es presenti (annex III d’aquests plecs) els
certificats dels títols acreditatius de la informació inclosa en la declaració.
Si no s’acredita no es puntuarà, de manera que l’oferta obtindrà 0 punts en
el barem no acreditat.
En el seu cas, s’ha d’indicar si algun dels empleats de l’empresa que proposa
adscriure al contracte pateix alguna disminució, ja que en cas d’empat, el criteri
per desfer l’empat seria en funció al nombre de membres de la plantilla de
l’empresa adscrita a aquest contracte que pateix alguna disminució.
En el supòsit que hagi de concórrer aquest criteri de desempat, l’òrgan de
contractació demanaria els certificats vigents que acreditin aquesta situació a
l’empresa proposada com adjudicatària.

Clàusula 19.- Mesa de contractació
La Mesa de contractació que intervé en el procediment i eleva la proposta a l'òrgan de
contractació per a l'adjudicació del contracte o contractes objecte d'aquest Plec, està
integrada per:
President: President de la societat o persona en qui delegui
Vocals: Interventora de la societat com a titular i Laura Serrano Rodríguez com a
suplent.
Secretari: Secretari de la societat com a titular i Mireia Roig Jové com a suplent.
També podrà assistir com a col·laborador a la Mesa de contractació els membres i
tècnics de Secomsa o del Consell Comarcal que proposi la Presidència.

Clàusula 20.- Examen de les proposicions
Finalitzat el termini de presentació de pliques, la Mesa de Contractació procedirà a
l’obertura del sobre i qualificarà els documents presentats. Si s'observessin defectes o
omissions esmenables en la documentació, es comunicarà per correu electrònic als
interessats i es concedirà un termini que s’indicarà en el requeriment d’esmena i que
en cap cas podrà ser superior a tres dies. La Mesa aixecarà acta del resultat.
L’òrgan i la Mesa de contractació podran demanar als licitadors aclariments sobre els
certificats i documents presentats o requerir-los perquè en el termini màxim de tres dies
n'aportin altres, complementaris. A aquest efecte se seguiran els procediments que
estableixen els articles 46 a 49 LCSP.
La Mesa, obrirà el sobre únic en sessió privada atès que es garanteix, mitjançant
dispositiu electrònic, que les proposicions no s’obriran fins que no hagi finalitzat el termini
per presentar-les, tal i com s’estableix a l’article 159.6.d) LCSP. Es pronunciarà
expressament respecte de les empreses admeses a la licitació, les rebutjades i les
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causes del seu rebuig.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, cal aplicar els criteris de valoració que es determinen a la clàusula 18 que
s’agrupen, en primer lloc, per la naturalesa automàtica de la valoració.
La Mesa es reunirà per obrir el sobre únic en el dia i hora que indiqui en el perfil del
contractant. Es lliurarà el seu contingut al tècnic als responsables econòmics de la
societat que s’encarregaran d’elaborar el corresponent informe de valoració.
De tota l’actuació duta a terme conforme als apartats anteriors, s’ha de deixar
constància en les actes corresponents, en les quals cal reflectir el resultat del
procediment i les seves incidències.
Per valorar si concorren a la licitació proposicions que continguin ofertes anormals o
desproporcionades, serà d’aplicació l’article 85 del Reglament General de la Llei de
Contractes, aprovat per RD 1098/2001 de 12 d'Octubre. En tot cas s’ha de donar
audiència a l’interessat i seguir el procediment establert a l’article 155 LCSP.
Les dates de les sessions públiques, i qualsevol variació de les mateixes, es publicarà
en el Perfil de Contractant de l'empresa SECOMSA.

Clàusula 21.- Classificació i requeriment de documentació
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l'òrgan de contractació
la proposta d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per ordre
decreixent de valoració identificada l'oferta més avantatjosa econòmicament. Es
requerirà a l'empresa que hagi estat classificada en primer lloc per tal que en el termini
indicat en el requeriment de documentació, mai superior a 7 dies hàbils, des de la
recepció de la notificació presenti la següent documentació acreditativa:
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat
(ROLECE), o en el Registre Electronic d'Empreses Licitadores de la Generalitat (RELI),
acreditarà, excepte que es provi el contrari: les condicions d'aptitud de l'empresari en
relació a la seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar i la representació; habilitació
professional o empresarial; solvència econòmica i financera i classificació; l'alta en
l’impost d'activitats econòmica, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració
d’exempció, i la declaració de no esser sotmesa o prohibició de contractar.
Així doncs, les empreses inscrites en aquests registres no han d'aportar els documents
i les dades que hi figuren. Serà suficient que el licitador indiqui el número d'inscripció en
el Registre o acompanyi fotocopia simple del document acreditatiu d’inscripció,
juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que inclou i que
aquestes no han experimentat variació, i si ho considera convenient, l'òrgan de
contractació efectuarà una consulta al Registre oficial de licitadors i empreses
classificades.
Documentació acreditativa a presentar:
1. Índex de tota la informació que s'adjunta tenint en compte que tots els documents
que es presentin han de ser de conformitat amb la legislació vigent i segons la
llei de procediment administratiu (L 39/2015 art 28 i 53)
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2. Documents que acreditin la capacitat d'obrar:
2.1 La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques,
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o
l'acte fundacional, en que constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el
NIF de l'empresa. Les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar
compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d'activitat de l’empresa
contractista.
2.2 En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document
Nacional d'Identitat i, en el seu cas, l’escriptura d'apoderament legalitzada, o
fotocòpia autenticada.
2.3 La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols dels Estats membres de
la Comunitat Europea es farà mitjançant l'acreditació de la inscripció en el
Registre procedent, d'acord amb la legislació vigent de l'Estat on estan
establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat,
en les condicions que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les
disposicions comunitàries d’aplicació.
2.4 La resta d'empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar,
mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya a l'estat
corresponent o de l'Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual figuri el
domicili de l'empresa.
3. Acreditació de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes:
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d'un altre, cal presentar
un poder suficient per fer-ho (escriptura pública inscrita en el registre oficial
corresponent) i una fotocòpia del DNI. Aquesta documentació cal que estigui
legitimada notarialment.
4. Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributaries (Agència
Tributaria Estatal) i de Seguretat Social en la forma prevista als arts. 13,14,15 i
16 del RGLCAP.
5. Declaració o declaracions d'alta de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
en el supòsit en que la societat no estigui exempts de tributar. Si la societat esta
inclosa en la matricula del tribut, el justificant d'haver pagat el darrer dels
exercicis, del qual hagi vençut el període de cobrament en voluntària. Així mateix,
una declaració responsable de no haver presentat la baixa del IAE.
6. De la pòlissa i rebut en vigor de l’assegurança de responsabilitat civil professional
7. Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre's a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
incidències que, de manera directa o indirecta pugin sorgir del contracte, amb
renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
8. Tots els licitadors hauran d'assenyalar un domicili per a la practica de
notificacions, així com un núm. de telèfon, un núm. de fax i una adreça de correu
electrònic.
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Aquesta documentació és prèvia i necessària a l’adjudicació del contracte i per a poder
formalitzar el contracte.
Si en el termini assenyalat no es rep aquesta documentació, s’entendrà que l'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i l'òrgan de contractació podrà requerir la mateixa
documentació al licitador següent, per l'ordre que hagin quedat classificades les ofertes.

Clàusula 22.- Garantia definitiva
Atesa la naturalesa i les característiques del contracte, l’òrgan de contractació acorda
dispensar la constitució de la garantia definitiva. No s’exigeix d’acord amb l’article 159
LCSP i 107 LCSP

Clàusula 23.- Adjudicació
L'adjudicació s’efectuarà amb posterioritat a que l’empresa proposada com a
adjudicatària hagi presentat la documentació requerida segons estableix l’art 151.2
LCSP i s’efectuarà com a màxim dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació prevista en la clàusula 21.
Aquests terminis s'ampliaran com a màxim 15 dies, indicant-se en tot cas, quan es
requereixi la tramitació del corresponent expedient perquè es detecti l’existència de
proposicions anormals o desproporcionades.
L'acord d'adjudicació es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es
publicarà al perfil de contractant i contindrà la informació que s'indica en l'art. 151.4 del
LCSP.
La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la
seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per notificació electrònica
a l’adreça de correu que els licitadors o candidats haguessin designat al presentar les
seves proposicions.

Clàusula 24.- Perfecció i formalització del contracte
El contracte haurà de formalitzar-se en document administratiu que s'ajusti amb
exactitud a les condicions de la licitació constituint aquest document títol suficient per
accedir a qualsevol registre públic. Si el contractista sol·licita que el contracte s'elevi a
escriptura pública seran a càrrec seu les despeses corresponents.
En el cas que l‘adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris haurà de presentar
davant l'òrgan de contractació, amb caràcter previ a la signatura del contracte,
l‘escriptura pública de formalització de la unió temporal.
No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la prèvia formalització.

III. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 25.- Obligacions laborals, socials i econòmiques del contractista
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A més de les obligacions generals derivades del regim jurídic del present contracte, el
contractista quedarà obligat al compliment de les següents obligacions:
•

Al compliment de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral,
seguretat social. L'incompliment d'aquestes no implicarà cap responsabilitat per
a SECOMSA.

•

A pagar les despeses i impostos, si escau, de la formalització del contracte, i les
taxes per la prestació dels treballs facultatius de qualsevol indole que resultin
d’aplicació segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes
assenyalin.

•

En general, el contractista respondrà de totes les obligacions que li venen
imposades en el seu caràcter d'empresari, així com del compliment de les
normes que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus,
sense que pugui repercutir contra SECOMSA cap multa, sanció o qualsevol tipus
de responsabilitat per incompliment d'alguna d'elles.

•

En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a SECOMSA les quantitats que
es veiés obligat a pagar per incompliment de les obligacions aquí consignades,
encara que així li vingui imposat preresolució judicial o administrativa.

•

Qualsevol altra despesa que es produís per a la realització de l'objecte del
contracte, incloses les fiscals, taxes i gravàmens, segons les disposicions
vigents.

•

Serà a compte del contractista la indemnització dels danys que s'ocasionin, tant
a SECOMSA, com a tercers, com a conseqüència de les operacions que
requereixin l’execució del contracte.

El contractista haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries, així com una
assegurança que cobreixi la responsabilitat civil professional i haurà de presentar el
corresponent rebut de la prima, per tal de garantir les responsabilitats que es derivin de
l’execució d'aquest contracte. En cas de qualsevol incompliment d'aquests apartat, el
contractista serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats.
El contractista haurà de respectar la confidencialitat de la informació d'aquesta mena a
que tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte. Aquest deure es mantindrà
durant cinc anys, si no s'estableix res diferent en els plecs o en el contracte

Clàusula 26.- Cessió del contracte i subcontractació
Els drets i obligacions que es derivin d'aquest contracte no podran ser cedits a un tercer.

Clàusula 27.- Modificació, suspensió i resolució del contracte
El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que SECOMSA
hagi autoritzat, prèvia la tramitació oportuna, la corresponent modificació.
En cas de produir-se una suspensió del contracte, s’estarà al disposat als articles 197
LCSP i 103 del RGLCAP. En els supòsits de suspensió temporal, parcial o total, o be
definitiva, s’aixecarà acta de la suspensió.
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Seran causes de resolució les assenyalades als articles 211 i 313 LCSP. En aquests
supòsits s’actuarà conforme al que preveuen els articles 201, 202 i 302 del mateix text
legal, així com els articles 110 a 113 del RGLCAP, si són d’aplicació.
Així mateix serà causa de resolució del contracte, incórrer de forma sobrevinguda,
l'adjudicatari del contracte en alguna de les prohibicions per contractar contemplades al
LCSP.

Clàusula 28.- Renuncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració d'aquest contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades, i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de l'adjudicació del contracte. També es podrà desistir del
procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les
normes de preparació dels plecs, del contracte o de les normes reguladores del
procediment general per aquesta adjudicació, o bé no es disposi en el moment de
l'adjudicació de la consignació de crèdit suficient i/o de l’accés al finançament per fer
front a l’adjudicació d'aquest contracte.

Clàusula 29.- Penalitats per demora
El contractista està obligat a complir el termini final, i en el seu cas els parcials fixats per
SECOMSA.
Quan l'adjudicatari demori, per causes a ell imputables el termini d'execució establert en
aquest plec, SECOMSA podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de
penalitats econòmiques que seran les previstes a l’article 192 a 202 LCSP.
Si hi ha incompliment de l’execució parcial, s'aplicaran les penalitats previstes per a
l'incompliment del termini total.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització per
danys i perjudicis a que pot tenir dret SECOMSA originats per la demora del contractista.
Si l'endarreriment fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al
disposat a l’article 195 LCSP.
L'import de les penalitats per demora es deduirà de les factures corresponents i, en el
seu cas, de la garantia.

Clàusula 30.- Pagament del preu
L'adjudicatari té dret a l'abonament del preu convingut, d'acord amb les condicions
establertes en el contracte, corresponent als serveis efectivament realitzats i formalment
rebuts per SECOMSA, en les condicions i terminis previstos a l'article 198 LCSP.
El servei objecte del contracte serà retribuït mitjançant un preu anual. Aquesta quantia
incorpora totes les despeses, dietes, desplaçaments, taxes. Veure annex 3.
La facturació del contracte, per cada exercici, es produirà de la següents manera:
• 40% a l’inici del treball
• 50% al lliurament de l’esborrany d’informe d’auditoria de comptes anuals
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•

10% al lliurament de l’informe d’auditoria definitiu de comptes anuals

L' import de la factura serà abonat mitjançant qualsevol mitja de pagament acceptat,
dins dels terminis legals corresponents, prèvia acceptació de conformitat pel
departament corresponent. Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació
contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista,
SECOMSA podrà refusar-los i quedarà exempt del pagament del preu. També tindrà
dret a recuperar els imports que ja hagués satisfet.

Clàusula 31.- Confidencialitat
En compliment de l'article 133 LCSP, els òrgans de contractació no podran divulgar la
informació facilitada pets licitadors i designada per aquests com a confidencial. Aquest
caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics i comercials o als aspectes
confidencials de les ofertes.
L'empresa adjudicatària queda expressament obligada a mantenir absoluta
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del
compliment del contracte, especialment les de caràcter personal, que no podrà copiar o
utilitzar amb una finalitat diferent a la que figura en aquest plec, ni tampoc cedir a altres
ni tant sols a efectes de conservació.
L'empresa adjudicatària es comprometrà a la no difusió de cap tipus de codi d’accés o
qualsevol altre tipus d'informació que pugui facilitar l'entrada als sistemes de SECOMSA,
així com a no fer un ús incorrecte dels permisos i privilegis que es concedeixin al seu
personal per a l'execució d'aquest contracte. L'adjudicatari quedarà obligat al
compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.
L'empresa adjudicatària es farà responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar
a SECOMSA a causa de l' incompliment de qualsevol de les condicions esmentades.

Clàusula 32.- Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte,
així com per a la resolució de les qüestions litigioses relatives a la preparació i
adjudicació del contracte, pel fet de no ser SECOMSA d'una administració pública i no
ester subjecte el present contracte a regulació harmonitzada.
Per qualsevol qüestió que pugui sorgir respecte a la preparació, adjudicació, compliment
i extinció del contracte, seran competents els Jutjats i Tribunals de Tarragona,
renunciant el licitador a qualsevol fur propi.

Clàusula 33.- Règim de recursos
A. Per els contractes de serveis de valor estimat superior a 100.000 euros:
39.1 Es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de
contractació, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
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alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
39.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari de
reposició.
39.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició o de recurs contenciós
administratiu.
B. Per els contractes de serveis de valor estimat inferior a 100.000 euros:
39.4 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, i els acords que adopti l’òrgan de contractació
en l’exercici de les seves prerrogatives, són susceptibles del recurs potestatiu de
reposició o del recurs contenciós administratiu.

Clàusula 34. Informativa de protecció de dades de caràcter personal
En relació al tractament de les dades de caràcter personal portat a terme pel poder
adjudicador SECOMSA en l’activitat contractual, s’informa del següent:
Responsable del tractament: Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)
Delegat de protecció de dades: C/ Dr. Ferran, 8 de Reus. Telèfon 977 32 71 55. Adreça
electrònica: dpd@secomsa.cat
Finalitat del tractament: Gestió administrativa de la contractació pública d’obres,
serveis i subministraments.
Legitimació: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Procedència de dades: De la persona interessada o del representant legal
Destinatari de dades: Registre de contractes i de licitadors, Sindicatura de Comptes,
jutjats i publicacions en Perfil del Contractant i Portal de Transparència.
Termini de conservació de dades: Les dades es mantindran pel període legalment
establert.
Drets de les persones interessades: les persones interessades tenen els següents
drets: accés, rectificació, oposició, supressió i limitació de les dades, i en el seu cas, la
portabilitat de les dades, així com els altres drets reconeguts al Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
circulació d’aquestes dades.
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Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control
corresponent, com davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades APDCAT.
Obligatorietat: Per aquest tractament la personal interessada està obligada a facilitar
les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat
corresponent.
Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en aquest
tractament
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QUADERN D’ANNEXOS
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ANNEX I - Sol·licitud de participació
En/Na ……………………………………………., amb DNI ………………..….., en nom i
representació de ………………………………………………….. amb CIF ..................

EXPOSA
Que assabentats de la convocatòria de la licitació de l’expedient de contractació de la
prestació del servei d’auditoria dels comptes anuals de Secomsa i d’elaboració
d’informe de revisió de procediments acordats, estant interessats en participar-hi
sol·licitem la nostra admissió en el mateix, per la qual cosa adjuntem la següent
documentació:

SOBRE ÚNIC:
Annex I: Sol·licitud de participació
Declaració de responsable
Model de proposta de presentació d’oferta (annex III) corresponent als
criteris valorables de forma automàtica + certificats o titulacions
•

Que l’empresa que represento està inscrita en el RELI / ROLECE (marcar el que
sigui procedent)

COMUNICACIÓ DE DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Empresa:
Domicili:
Població:
Telèfon:
Adreça correu electrònic:
Apoderat:

NIF:
Codi Postal:
Fax:
DNI:

S’autoritza a l’entitat contractant a practicar vàlidament notificacions electròniques sobre
aquest expedient a l’adreça de correu electrònic següent: ______________________
Signat electrònicament
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ANNEX II - Declaració de responsabilitat
MODEL DE DECLARACIÓ DE RESPONSABLE

Qui sota signa el/la senyor/a .............................................................................,
amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant
legal de la persona física/jurídica ................................................................, amb
NIF núm. ................................., amb la següent adreça de correu electrònic
................................................................................. i als efectes de licitar en el
procediment per a la contractació de la prestació del servei d’auditoria dels
comptes anuals de Secomsa i d’elaboració d’informe de revisió de
procediments acordats Núm. Expedient CO 18/2021.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1. Que el representant o societat que represento està facultada per establir un
contracte amb el sector públic, ja que no compleix amb les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració, té capacitat d’obrar i no es està
incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes al capítol II,
Títol II del Llibre I de la LCSP.
2. Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, imposades pels articles 13 i 14 del Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, i que no té cap deute amb ninguna societat del grup
Secomsa ni amb el Consell Comarcal del Baix Camp.
3. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del
contracte.
4. Que compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts
en el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.
5. Que compleix tots els requisits legals i obligacions que exigeix la normativa
vigent pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l’empresa.
6. Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses
interposades:
No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil
de contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions:
...............................................................................
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7. Que l’empresa a la qual represento:
☐ESTÀ INSCRIT/A EN RELI (REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES
LICITADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA) DATA
D’INSCRIPCIÓ..................
☐ESTÀ INSCRIT/A EN ROLECE (REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y
EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO)
8. Que l’empresa a la qual represento:
☐ NO conforma un grup empresarial
☐ SÍ conforma un grup empresarial, segons estableix l’article 42 del Codi de
Comerç. El Grup es denomina ...................................... i el conformen les entitats
següents ...........................................................................................
9. Que la persona de contacte durant el tràmit de licitació és el/la Sr./Sra.
....................................................... i que l’adreça de correu electrònic on realitzar
les
comunicacions
durant
la
tramitació
és
.....................................................................
10. Per a empreses de més de 50 treballadors:
Que el nombre global de treballadors de plantilla són ......... i el nombre particular
de treballadors amb discapacitat .................... i el percentatge que representen
aquests últims respecte la plantilla global és del ................... o Què ha optat pel
compliment de les mesures alternatives legalment previstes
11. Per a empreses que conformen grup empresarial:
Que l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i
que l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses)
............................ es presenta/en també a la present licitació.
12. Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori
espanyol:
Que accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional
estranger que pugui correspondre al licitador.
……………………….., a ………. de ………………. de 2021
Signat electrònicament
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ANNEX 3.- Model de proposició econòmica
OFERTA ECONÒMICA
El
senyor/a
__________________________________
_______________________

amb

NIF

EXPOSO:
1-. Que estic assabentat de la licitació convocada per SECOMSA mitjançant
procediment obert simplificat no harmonitzat, per contractar la prestació del servei
d’auditoria dels comptes anuals de Secomsa i d’elaboració d’informe de revisió de
procediments acordats i de les clàusules tècniques i econòmiques - administratives
que regiran el contracte, i accepto íntegrament les esmentades clàusules i ofereixo
efectuar-lo pels imports següents:
Import anual (IVA no inclòs)
Oferta econòmica per la prestació del servei
d'auditoria dels comptes anuals de SERVEIS
COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A. i
elaborar
l’informe
de
revisió
de
procediments acordats per als exercicis
econòmics corresponents als anys 2021, 2022
i 2023 (Màxim 12.500€ al any)

.............................euros /any
(IVA no inclòs)

- A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors
comprendran qualsevol despesa que pugui derivar-se de execució del contracte,
inclosos desplegaments de personal, estades, despeses administratives i
financeres, assegurances de responsabilitat civil, taxes i altres tributs i despeses de
qualsevol classe que resultin d’aplicació, amb l'única excepció de la quota
corresponent a l’impost sobre el valor afegit, no podent-se, per tant, facturar al
marge o sobre aquest preu cap d'aquests conceptes.
- El preu pressupostat, inclou també el lliurament de tres exemplars originals de
l'informe d'auditoria en suport paper mes suport en CD / DVD amb el fitxer que
genera el programa D2 d'acord amb el col·legi de registradors per poder presentar
els comptes al registre mercantil.
El preu total d'aquesta oferta es de ______________________ € anuals, sense IVA (en
lletres i números). El preu pressupostat inclou la totalitat de l’objecte del contracte.
Aquest import serà el mateix per cada un dels anys que formen la durada del contractat.
El preu inclou qualsevol despesa addicional excepte l'Impost sobre el Valor afegit.
3-. Que em comprometo a adscriure a execució del contracte els mitjans personals i
materials suficients i accepto les penalitats previstes en el plec per a cas d'incompliment.
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4-. Qualificació del personal adscrit al contracte:
NOMBRE
1
2
3
4
5

màster en auditoria pública
màster en auditoria pública
màster en auditoria pública
màster en auditoria pública
màster en auditoria pública

*

NOMBRE
1
2
3
4
5

postgrau en auditoria pública
postgrau en auditoria pública
postgrau en auditoria pública
postgrau en auditoria pública
postgrau en auditoria pública

NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

títol addicional específic en comptabilitat
títol addicional específic en comptabilitat
títol addicional específic en comptabilitat
títol addicional específic en comptabilitat
títol addicional específic en comptabilitat
títol addicional específic en comptabilitat
títol addicional específic en comptabilitat
títol addicional específic en comptabilitat
títol addicional específic en comptabilitat
títol addicional específic en comptabilitat

*

*

* Marcar amb una creu la casella amb el número de professionals disponibles pel
licitador. Només s’ha de marcar una casella per a cada tipus de professional. S’han
d’adjuntar els títols acreditatius que ho justifiquen. Si no s’acrediten, es puntuarà en 0
punts.
Si es marca més d’una casella, a efectes de puntuació, es tindrà en compte la casella
amb el menor número de professionals per a cada tipus.
Indicar, si s’escau, el nombre d’empleats que pateixin alguna disminució, que
l’empresa licitadora proposa adscriure al contracte: _______________________
(dada a tenir en compte en cas d’empat)
No seran objecte de puntuació els col·laboradors o professionals assessors externs de
l’empresa, que no formin part de la seva plantilla de treballadors/es.

Signat electrònicament
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ANNEX A
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS
CONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
1.‐ Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
2.‐ En aquest sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi d’actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als
quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat‐ assumeixen
particularment les obligacions
següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol∙licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni
per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir‐se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués
coneixement.
g) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
i) Col∙laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol∙licitada per a aquestes finalitats.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció
de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
k) No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països
elaborada per les Institucions europees o, en el seu defecte, l’Estat espanyol, i que
siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
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l) Declarar si tenen o no relacions amb països considerats paradisos fiscals. En cas de
tenir-ne relació, aportar la documentació que expliciti el caràcter d’aquestes relacions i
permetre que la informació que no sigui confidencial es publiqui al perfil del contractant.
3.‐ L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’anterior apartat 2 per
part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens
perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
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