Departament: Direcció Àrea Alcaldia
Núm. d’expedient: 119/2020/CMSERV2

INFORME PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
NÚM. D’EXP.:

119/2020/CMSERV2

DEPARTAMENT:

Direcció Àrea Alcaldia

OBJECTE:

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'AUDITORIA PER LES DUES
CERTIFICACIONS FINALS DEL PROJECTE ON BOARD
(PROGRAMA URBACT)

IMPORT :

3388,00 €

Aplicació pressupostària:
2021 - 11200/92000/22699 - Rem:2020 - PROJECTE ON BOARD

12021000002873

AD

Atenent allò establert a l’article 172 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i a
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’emet el
present informe.
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

1. El passat 24 de desembre es va publicar al perfil del contractant el plec tècnic per a la
contractació dels serveis de suport a la reflexió compartida per a l'elaboració de l'estratègia
Viladecans 2030 i l'agenda local urbana
2. L'adjudicació d'aquest contracte es tramita mitjançant contracte menor, per raó de la seva
quantia i d'acord amb els principis d'eficiència i celeritat.
3. Objecte del contracte es la CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'AUDITORIA PER LES
DUES CERTIFICACIONS FINALS DEL PROJECTE ON BOARD (PROGRAMA URBACT) i
codi CPV 79212000-3.
4. Valor estimat del contracte (VEC): 5785,13 € (sense IVA).
5. Pressupost de licitació: 7000,00€ ( IVA inclòs) 21 % (tipus d’IVA).
6. Vigència del contracte: Des de la data d’adjudicació del present contracte i el 31/12/2021
(o fins exhaurir pressupost)
7. Empreses a les que s’ha sol·licitat oferta.
FAURA - CASAS AUDITORES - CONSULTORES, S.L. , CET AUDITORES SL, DF
ECONOMISTES AUDITORS, SL
8. Presentades les següents ofertes :
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EMPRESA

IMPORT SENSE IVA

IVA ( %)

TOTAL (IVA INCLÒS)

2800,00

588,00

3388,00

CET AUDITORES

3800,00

798,00

4598,00

DF ECONOMISTES AUDITORS

3400,00

714,00

4114,00

FAURA - CASAS AUDITORES CONSULTORES, S.L.

9. Data de publicació de l’anunci al perfil del contractant :24/12/20 11.00h
10. Es valora, motiva i justifica la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa :
FAURA - CASAS AUDITORES - CONSULTORES, S.L. - ( B86689825)
A continuació es fa la valoració tècnica de les ofertes presentades. Al final de la valoració,
s’afegeix una puntuació global de tots els criteris que s’indicaven en el plec tècnic.
1. Nom de l’empresa: CET Auditores
Descripció dels
Documentació per la valoració econòmica i tècnica segons els plecs
documents
tècnics publicats al perfil del contractant.
presentats per
Presenta justificació dels requeriments mandatoris (inscripció al Registre
fer front a la
demanda de
Oficial d’Auditors de Compte; experiència professional en l’auditoria de
serveis
projectes de fons co-finançats amb fons Europeus: Fons estructurals i
FEDER; suficients coneixements d’anglès).
Empresa auditora amb una àmplia i sòlida experiència en l’auditoria de
projectes subvencionats per la UE.
Avaluació del
Requeriments
sol·licitats

-Proposta de realització de les auditories (timing i metodologia de
treball): tot i que la proposta de metodologia està ben estructurada, fa
referència específica al programa INTERREG IVB SUDOE (en lloc del
programa URBACT), que malgrat que tenen moltes similituds, hi ha
diferències pel que fa a la seva gestió i certificació (així com la seva
documentació justificativa).
-Adscripció d’una 1 persona amb experiència en 1 projecte URBACT
-Disponibilitat d’adaptació i flexibilitat en la realització dels serveis:la
proposta fa referència a uns timings i una normativa propis del
programa INTERREG IVB SUDOE que no s’ajusten de tot al
Programa URBACT

Oferta
econòmica

-Per tot això, s’atorga una valoració de: 27,25 punts
Total proposta: 3.800 (IVA no inclòs). La puntuació de la valoració
econòmica és de 33,92 punts.
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2. Nom de l’empresa: DF Economistes Auditors
Descripció dels
Documentació per la valoració econòmica i tècnica segons els plecs
documents
tècnics publicats al perfil del contractant. Presenta justificació dels
presentats per
requeriments mandatoris (inscripció al Registre Oficial d’Auditors de
fer front a la
Compte; experiència professional en l’auditoria de projectes de fons
demanda de
co-finançats amb fons Europeus: Fons estructurals i FEDER; suficients
serveis
coneixements d’anglès)
Presenta justificació dels requeriments mandatoris (inscripció al
Registre Oficial d’Auditors de Compte; experiència professional en
l’auditoria de projectes de fons co-finançats amb fons Europeus: Fons
estructurals i FEDER; suficients coneixements d’anglès).
Empresa auditora amb una àmplia i sòlida experiència en l’auditoria
de projectes subvencionats per la UE.
Avaluació del
Requeriments
sol·licitats

-Proposta de realització de les auditories (timing i metodologia de
treball): la proposta demostra un bon coneixement del procediment de
certificació del Programa URBBACT. Metodologia de treball molt ben
estructurada. Presenta un calendari de treball coherent amb una
dedicació per part de l'empresa auditoria ajustada. No obstant, en cas
de resultar ser l'empresa adjudicatària, s'intentaria avançar els timings
de la revisió i certificació de les despeses de l'Ajuntament de
Viladecans per disposar de més marge.
-Adscripció de al menys 1 persona amb experiència en Projectes
URBACT: l’equip de treball està format per 4 persones, totes elles
amb experiència en un total de 3 projectes URBACT.
-Disponibilitat d’adaptació i flexibilitat en la realització dels serveis
contractats: Demostra àmplia disponibilitat i adaptació a les
necessitats del servei. Servei de consulta i assessorament continuat i
revisió prèvia dels documents.

Oferta
econòmica

-Per tot això, s’atorga una valoració de: 49 punts
Total proposta: 3.400 € (IVA no inclòs). La puntuació de la valoració
econòmica és de 40,75 punts.

3. Nom de l’empresa: FAURA-CASAS Auditors Consultors
Descripció dels
Documentació per la valoració econòmica i tècnica segons els plecs
documents
tècnics publicats al perfil del contractant. Presenta justificació dels
presentats per
requeriments mandatoris (inscripció al Registre Oficial d’Auditors de
fer front a la
Compte; experiència professional en l’auditoria de projectes de fons
demanda de
co-finançats amb fons Europeus: Fons estructurals i FEDER; suficients
serveis
coneixements d’anglès)
Presenta justificació dels requeriments mandatoris (inscripció al
Registre Oficial d’Auditors de Compte; experiència professional en
l’auditoria de projectes de fons co-finançats amb fons Europeus: Fons
estructurals i FEDER; suficients coneixements d’anglès).
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Empresa auditora amb una àmplia i sòlida experiència en l’auditoria
de projectes subvencionats per la UE.
Avaluació del
Requeriments
sol·licitats

-Proposta de realització de les auditories (timing i metodologia de
treball): proposta de metodologia ben estructurada i coherent amb el
Programa URBACT. Comunicació contínua amb la firma auditora per
resoldre dubtes. Presenta un calendari de treball coherent. No
obstant, en cas de resultar ser l'empresa adjudicatària, s'intentaria
avançar els timings de la revisió i certificació de les despeses de
l'Ajuntament de Viladecans per disposar de més marge.
-Adscripció de al menys 1 persona amb experiència en Projectes
URBACT: l’equip de treball proposat està format per 5 persones amb
experiència en projectes URBACT. Aporten experiència en 3
projectes URBACT.
-Disponibilitat d’adaptació i flexibilitat en la realització dels serveis
contractats: es justifica la disposició als serveis contractats amb un
equip plenament qualificat amb gran capacitat de resposta a possibles
imprevistos. Es troba a faltar una major descripció de la flexibilitat i
adaptació a les necessitats concretes del servei.

Oferta
econòmica

-Per tot això, s’atorga una valoració de: 46,75punts
Total proposta: 2.800 (IVA no inclòs). La puntuació de la valoració
econòmica és de 51,00 punts.

TOTAL PUNTUACIONS:

CET Auditores

1. Valoració Proposta Econòmica 2. Valoració tècnica
33,92

27,25

Total Punts
61,2

DF Economistes Auditors

40,75

49,00

89,7

FAURA-CASAS Auditors Consultors

51,00

46,75

97,8

11. Es justifica que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, es a dir, de que no s’està produint fraccionament.
12. Aplicació pressupostària a la qual ha d’anar imputada la despesa derivada de l’execució del
contracte:
2021 - 11200/92000/22699 - Rem:2020 - PROJECTE ON BOARD

12021000002873

AD

.
FONAMENTS DE DRET
1. Els articles 1, 28 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), per la que 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.

Carrer Sitges, 6 - Apt. Correus 1 - 08840 – Viladecans (Barcelona)
www.viladecans.cat
Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 41 40

Departament: Direcció Àrea Alcaldia
Núm. d’expedient: 119/2020/CMSERV2

2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu de serveis d’acord amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
3. Els articles 25.1 a), i capítol V del títol II del llibre II (art. 308 a 315) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, que regulen el contracte administratiu de
serveis.
4. L’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu al
càlcul del valor estimat dels contractes, que estableix que el valor estimat dels contractes el
determina l’import total, sense incloure-hi l’impost sobre el valor afegit (IVA), pagador segons
les estimacions de l’òrgan de contractació. En el càlcul de l’import total estimat s’hi ha de tenir
en compte qualsevol forma d’opció eventual, i les eventuals prorrogues i modificacions del
contracte.
5. Donada la quantia del valor estimat d’aquest contracte, aquesta corporació pot tramitar
l’expedient com a contracte menor, d’acord amb l'establert a l’art. 131.3 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
6. L’article 29.8 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que
estableix que els contractes menors definits a l’apartat primer de l’article 118 no poden tenir
una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
7. L’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que
estableix la figura del responsable del contracte.
8. L’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu al
perfil del contractant.
9. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, que estableix que als efectes de facilitar la consulta
a la informació sobre la contractació pública, les administracions locals han d’informar el
Registre Públic de Contractes i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels
contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.
10. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre ECO/294/2015,
que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració local catalana i els ens,
organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre públic de contractes
de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels contractes públics que
adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislació de
contractes del sector públic.
11.L’import dels serveis realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de l’empresa
adjudicatària de la corresponent factura electrònica. L’adjudicatari està obligat a fer constar a
les factures que presenti, el número del document comptable AD, relatiu a l'autorització i
disposició de la despesa, que consta al present informe i a la resolució de l'adjudicació.
La presentació de les factures es pot fer mitjançant el punt general d’entrada: la plataforma eFACT Consorci Administració Oberta de Catalunya, accessible des de la majoria d’aplicacions
de facturació o la seu electrònica de l’Ajuntament, a la que es pot accedir a través de la
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seu electrònica https://seuelectronica.viladecans.cat/ca/ o bé de la bústia de factures
electròniques de l'ajuntament de Viladecans https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=158.
Una vegada conformades les factures pel tècnic responsable es procedirà a la tramitació
comptable. El pagament serà realitzat d’acord amb els terminis establerts en l’article 198.4 de
la LCSP, és a dir, els 30 dies següents a la data d’aprovació de la factura, i el règim general
de pagaments de l’Ajuntament de Viladecans. El pagament es realitzarà mitjançant
transferència bancària al compte indicat pel contractista en el model normalitzat facilitat pel
departament promotor de la contractació o pel departament de Gestió Econòmica.
12. Les bases d’execució del pressupost municipal.

13. El Decret de l’Alcaldia número 2019/3675, de data 25 de juny de 2019, de delegació de
competències.
En base a tot l’anterior, PROPOSO :
PRIMER.- APROVAR l’adjudicació del contracte menor de serveis de CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS D'AUDITORIA PER LES DUES CERTIFICACIONS FINALS DEL PROJECTE
ON BOARD (PROGRAMA URBACT) , de conformitat amb l’oferta presentada, pel termini
comprès pel termini comprès entre la data d’adjudicació del present contracte i el 31/12/2021
(o fins exhaurir pressupost ) , a favor de l’empresa FAURA - CASAS AUDITORES CONSULTORES, S.L. - ( B86689825) , per un import total de 3388,00 € (IVA inclòs), d’acord
amb el següent detall:
- Import sense IVA: 2800,00 €
- IVA ( 21 %) : 588,00 €
SEGON.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de la despesa per un import total de
3388,00 € (IVA inclòs) del pressupost general de l’exercici de 2021, a càrrec de l’aplicació
pressupostària:
2021 - 11200/92000/22699 - Rem:2020 - PROJECTE ON BOARD

12021000002873

AD

TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució al PERFIL del CONTRACTANT de l’Ajuntament de
Viladecans,
consultable
a
la
seu
electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans&reqC
ode=viewDetail&idCap=5514905.

QUART.- NOMENAR a MARINA JARQUE FERNANDEZ , del departament de Direcció
Àrea Alcaldia, com a responsable per part de l’Administració de la comprovació i vigilància de
la correcta realització de l’objecte del contracte.
CINQUÈ.- TRAMETRE la informació del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, qui procedirà a trametre la informació necessària a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
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SISÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
interessades en aquest expedient de contractació.
SETÈ.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
VUITÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al departament i o unitat promotora del
present contracte, al responsable de l’execució del contracte, a Intervenció General, Tresoreria
i al departament de Gestió Econòmica als efectes que hi corresponguin.
Viladecans, a data de la signatura electrònica.
En prenc coneixement,
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