MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’AUDITORIA
FINANCERA SOBRE ELS COMPTES ANUALS DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA
El Sr. Manel Puig Marcobal, Responsable d’Auditoria Interna del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona (CMPSB), proposa que s’incoï un expedient per a la contractació del servei següent:
1. Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir
L’objecte del contracte correspon a la realització del servei d’auditoria financera dels comptes
anuals i de la liquidació pressupostària de l’exercici 2018, 2019 i 2020 del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona segons les indicacions de la Generalitat de Catalunya i que
s’especifiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques.

-

L’esmentat objecte correspon al Codi 79212300-6 de la nomenclatura Vocabulari comú de
contractes (CPV) de la Comissió Europea.
Aquesta proposta de contractació respon a la obligació del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona a auditar els seus comptes, mitjançant la contractació d’una empresa reconeguda per
a l’exercici de l’auditoria a Espanya, amb la finalitat de revisar i verificar els documents comptables
per a determinar la seva adaptació a la legislació vigent sota criteri independent, per tal de dotar
de les màximes garanties el document que finalment aprovi l’Òrgan de Govern corresponent.
Tanmateix obeeix a la necessitat de donar compliment a la normativa vigent en matèria de
finances de la Generalitat de Catalunya, ja que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona forma
part del seu sector públic, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), de
conformitat amb el que disposa l’article 71 del TRLFPC.

2. Lots
No, donada la naturalesa i característiques del contracte no resulta adient la divisió en lots, essent
el principal motiu l’optimització en l’organització amb un únic proveïdor, atès que la realització
independent per més d’una empresa de les prestacions incloses en l’objecte del contracte
dificultaria la correcta execució des del punt de vista tècnic (article 99.3 apartat b de la LCSP).

3. Valor estimat del contracte
3 anys inicials de contracte (IVA exclòs)
2 anys de pròrroga (IVA exclòs)
0 % modificacions del preu del contracte inicial (IVA exclòs)
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

75.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
125.000,00 €

4. Pressupost base de licitació
Base Imposable
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST

75.000,00 €
15.750,00 €
90.750,00 €

En cap cas el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona tindrà obligació d'esgotar íntegrament el
pressupost màxim, quedant limitat a les necessitats reals del Consorci en funció dels exercicis
comptables auditats.
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5. Justificació del preu de licitació
En la determinació del preu de licitació s’han tingut en compte els preus de mercat i es consideren
inclosos tant els costos directes como indirectes des de sous, dietes, desplaçaments i altres
eventuals despeses derivades de l’execució del contracte.

Categoria

€/Hora
directe

Persones

% Hores
persona

Hores
total

Import
cost
directe

Pressupost
Base
licitació X3

Valor
estimat
contracte

Categoria
Soci

75

1

7%

35

2.625

Gerent

50

1

14%

70

3.500

Sènior

35

1

30%

150

5.250

Auxiliar

25

2

49%

245

6.125

500

17.500

52.500

87.500

7.500

22.500

37.500

25.000

75.000

125.000

5.250

15.750

26.250

30.250

90.750

151.250

COSTOS DIRECTES
INDIRECTES I ALTRES EVENTUALS
TOTAL
IVA

0,21
TOTAL

6. Durada del servei
La durada prevista del contracte serà de tres anys a partir de la data de formalització del contracte
amb possibilitat de prorrogar-ho fins a un màxim de dos anys més, sempre i quan no hi hagi un
contracte de selecció o d’homologació d’ empreses per a la realització de serveis d’ auditoria de
comptes anuals i liquidació pressupostària d’ aplicació a entitats del sector públic de salut de la
Generalitat de Catalunya.

7. Procediment que es proposa utilitzar
- Obert (PO), segons l’article 131 LCSP.

8. Tramitació
- Via ordinària.

9. Solvència econòmica i financera
De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica
– financera de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:


Volum anual de negocis i, en el seu cas, sobre el volum anual de negocis en l’àmbit
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d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari,
en la mesura que es disposi de les referències de l’esmentat volum de negocis. La mitjana
del volum anual haurà de ser com a mínim igual o superior al pressupost de la licitació per
a un any.
En cas que el licitador sigui una persona jurídica, aportarà els Comptes Anuals i l’Informe de
Gestió del darrer exercici i el corresponent Informe d’Auditoria, dipositats en el corresponent
Registre Mercantil. Tractant-se d’empreses estrangeres aportaran la documentació anàloga
requerida per la legislació del seu Estat. En el cas d’empresaris no obligats a presentar els
comptes en registres oficials, podran aportar coma mitjà alternativa d’acreditació els llibres de
comptabilitat degudament legalitzats.
Si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referències sol·licitades, podrà acreditar
la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altra documentació considerada
com a suficient per l’Administració.
10. Solvència tècnica o professional
De conformitat amb el que disposa l’article 90 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica
de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:


Relació dels principals serveis realitzats iguals o similars en els tres últims anys, que inclogui
import, dates, i el destinatari, públic o privat.



S’exigeix titulació superior per a tot el personal proposat llevat de l’ajudant, el qual es podrà
acceptar titulació de grau mig.



Experiència del licitador en controls d’entitats de l’àmbit del sector públic en els últims tres
exercicis. S’haurà d’acreditar mitjançant certificat de l’òrgan competent. S’haurà d’acreditar
la realització de com a mínim quinze controls financers d’entitats del sector públic en el
últims tres anys.



Experiència professional del Soci-Director i del Gerent proposats:
-

S’exigirà que acreditin un mínim de tres anys d’experiència en l’exercici professional
en auditories.

-

S’exigirà que acreditin l’experiència, en els tres últims exercicis, en control d’entitats
del Sector Públic i haver realitzat almenys deu controls d’aquesta naturalesa.



En tot cas s’exigirà del licitador i del Soci-Director proposat certificat que acrediti la inscripció
en el Registre Oficial d’Auditories de Comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes durant un període mínim de 3 anys. En cas que el licitador sigui persona física
haurà d’acreditar la seva inscripció com auditor en exercici per al període indicat.



Addicionalment, s’exigirà el compromís d’adscriure a l’execució del contracte el personal
que compleixi els següents requisits:
 El cap d’equip haurà d’haver treballat en una firma d’auditoria com a mínim dos anys
i haurà d’haver realitzat com a mínim cinc auditories de l’àmbit del sector públic.
 Els ajudants hauran d’haver treballat en una firma d’auditoria com a mínim un any.
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D’acord amb el previst en l’article 77.1 b de la LCSP, els licitadors podran acreditar la seva
solvència, indistintament i de forma alternativa, mitjançant la classificació que correspongui al
contracte o mitjançant l’aportació de documents acreditatius dels requisits mínims de solvència
econòmica i financera i de solvència tècnica o professional establerts en aquest Annex.
D’acord amb l’article 86.1 de la LCSP, si el contracte no es troba subjecte a regulació
harmonitzada, l’òrgan de contractació pot admetre de forma justificada altres mitjans de prova de
la solvència diferents dels establerts en la LCSP, tal com estableix l’article 86.1 de la LCSP).

11. Previsió de Modificacions
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, no es preveu cap modificació del preu del contracte inicial.
12. Condicions especials d’execució


El contractista, en el supòsit de necessitat de substitució o reposició de personal,
contractarà preferentment a persones en situació de risc d’exclusió social. En particular
i d’acord amb la naturalesa de les prestacions materials que implica el contracte,
l’obligació de contractació preferent s’estableix per als següents col·lectius:
- Persones perceptores de renda mínima d’inserció.
- Dones víctimes de violència de gènere i persones víctimes de violències
domèstica.
- Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de
protecció de menors.
- Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti
accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
- Persones refugiades o demandants d’asil.
- Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral.
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin,
segons informes dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió
social.



Obligació de disposar d’un pla d’igualtat amb la finalitat d’eliminar les desigualtats entre
la dona i l’home en el mercat corresponent, afavorint l’aplicació de mesures que fomentin
la igualtat entre dones i homes en el treball, la major participació de la dona en l’àmbit
laboral i la conciliació del treball i la vida familiar.
El compliment d’aquesta condició es pot acreditar mitjançant la presentació d’una
declaració responsable, quan sigui requerida, sens perjudici que es pugui requerir la
presentació de documentació acreditativa addicional.

13. Vocals de la Mesa de Contractació
-

Sr. Pedro Sanz Pérez, cap control Gestió Financera
Sr. Jordi Trullà, tècnic del departament de control Gestió Financera

14. Criteris d’adjudicació
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es
proposen els següents criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (fins a 80 punts):
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 Oferta econòmica: fins a 54 punts.
PAi = (54 x Pmin )/ POi
On:
·
·
·

PAi= Puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica de l’empresa “i”
POi= Preu de l’oferta de l’empresa “i”
Pmin= Preu de l’oferta mínima no desproporcionada (*)

(*) Les baixes presumptament desproporcionades seran les que POi ≤ 0,9 x PM, on PM és la mitjana
aritmètica dels preus de les ofertes presentades.


Justificació fórmula: L’interès de l’òrgan de contractació a reduir el cost econòmic
 Millores respecte el personal assignat: fins a 26 punts. Veure detall a l’Annex I adjunt.



La valoració de les millores respecte al personal assignat respon a l’interès en reforçar la qualitat del
servei.
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (fins a 20 punts):
 Detall de la memòria de la programació de treball: fins a 20 punts.
S’adjunta detall amb els criteris desglossats a l’Annex I d’aquesta memòria.

15. Subcontractació:
No.
16. Cessió del contracte:
No.

17. Model de Proposta per a la valoració segons els criteris automàtics
S’ adjunta annex II d’ aquesta memòria

Barcelona, a 25 d’abril de 2018

Sr. Manel Puig i Marcobal
Responsable Auditoria Interna PSMar
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ANNEX I
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La puntuació total d’una oferta (Pi) serà:
Pi = PAi+ PTi
Essent per a la empresa “i”
PAi la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica
PTi la puntuació dels criteris avaluables segons judicis de valor
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació es descriuen a continuació:
1.- CRITERIS D'APRECIACIÓ AUTOMÀTICA: 80 PUNTS
1.1. PREU (54 punts)
Es podran obtenir de 0 a 54 punts, valorats de la forma següent:
PAi = (54 x Pmin )/ POi
On:
·
PAi= Puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica de l’empresa “i”
·
POi= Preu de l’oferta de l’empresa “i”
·
Pmin= Preu de l’oferta mínima no desproporcionada (*)
(*) Les baixes presumptament desproporcionades seran les que PO i ≤ 0,9 x PM, on PM és la mitjana
aritmètica dels preus de les ofertes presentades.

1.2. MILLORES RESPECTE EL PERSONAL ASSIGNAT A LA CONTRACTACIÓ (fins a 26 punts)
Es valorarà la millora en la qualitat tècnica del personal que sigui superior a l’acreditació mínima descrita
a l’Annex 3 del PCAP i a l’apartat “Equip de treball mínim” del PPT, així com el dimensionament més
correcte per a dur a terme l’objecte del contracte de forma més coherent i amb més capacitat,
coneixements i formació adients .
La valoració d’aquest apartat es farà en bases a la següent distribució:





Si la titulació aportada per a tot el personal proposat, llevat de l’ajudant, és un doctorat o màster
en temes relacionats amb l’auditoria (per exemple, auditoria financera, fiscal, comptabilitat, etc.
), a més a més de titulació superior, s’atorgarà 0,5 punts per a cada persona (amb un màxim d’1
punt).
Si la titulació aportada per l’ajudant és de grau superior en economia, administració i direcció
d’empreses, dret o informàtica, enlloc de grau mig, s’atorgarà 1 punt.
Si el cap d’equip té coneixements en auditoria d’empreses públiques en l’àmbit sanitari amb una
experiència superior a 5 auditories o controls, mitjançant l’acreditació dels treballs realitzats en
aquestes, s’atorgaran un màxim de 8 punts d’acord amb la següent distribució:
-

Si ha realitzat fins a 6 controls..................... 4 punts
Si ha realitzat de 7 a 10 controls ................. 6 punts
Si ha realitzat més de 10 controls... ............ 8 punts
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En cas que els treballs realitzats en auditories d’empreses en el sector públic en l’àmbit sanitari
siguin per un termini superior al sol·licitat, d’acord amb la següent distribució:


Per al soci i el Gerent, en cas que sigui superior a 3 anys en la categoria que exerceixen
segons l’oferta, s’atorgarà 2 punts per any per cadascun d’ells (amb un màxim 6 punt).



Per a l’auditor expert, en cas que sigui superior a 2 anys s’atorgarà 2 punts per any (amb
un màxim de 6 punts).

Es valorarà l’aportació addicional a l’equip de treball d’experts en àrees específiques i
significatives relacionades amb l’activitat de l’empresa pública dins de l’àmbit sanitari. Com seria
el cas d’experts en gestió de subvencions, en matèria de contractació pública, en auditories
informàtiques, en procediments jurídics (2 punts per expert amb un màxim de 4 punts).

2.- CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR: 20 PUNTS
Memòria detallada de la programació del treball a realitzar. Es valorarà la descripció detallada de la
metodologia i el treball a desenvolupar pel licitador, atorgant un màxim de 20 punts a la millor oferta.
En aquesta valoració es tindrà en compte:


La descripció que realitzi el licitador del desenvolupament dels treballs, programes de treball
i idoneïtat de les proves a realitzar, en base a l’avaluació dels circuits de control intern i a la
determinació de les àrees de risc.



La descripció del desenvolupament del treball incloent la descripció de les tasques a realitzar
per cadascun dels membres de l’equip.



Els programes de treball s’han de presentar amb un esquema definit, detallant fases i
calendaris d’actuacions, i amb expressió de la metodologia del treball a utilitzar.



Tractament de la documentació: per exemple si s’escanejarà tota la documentació, si es
guardarà en suport paper, etc, així com la sistemàtica de referència entre papers de treball,
tant físics com electrònics.



La revisió que, abans de presentar els esborranys d’informes, efectuarà tant el gerent com
el soci, dels treballs realitzats pel cap d’equip i pels assistents.
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ANNEX II
Núm. Procediment ___ /_____
DADES DE L’EMPRESA/EMPRESARI
Nom/Raó social

N.I.F.

Telèfon

E-mail

Fax

El/la Sr./Sra. ....................................................................................................... amb
residència
a
................ al carrer .................................................. número ........................... i amb NIF ......................
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser
l'adjudicatari del contracte de ..................................... amb expedient número ............................... es
compromet (en nom propi /en nom de l’empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat que s’indica a continuació:

Descripció

Import

IVA 21%

Total amb IVA

Servei d'auditoria financera sobre els comptes
anuals 2018.
Servei d'auditoria financera sobre els comptes
anuals 2019.
Servei d'auditoria financera sobre els comptes
anuals 2020.
TOTAL 3 anys

PERSONAL PROPOSAT

TITULACIÓ APORTADA
(Relacionada amb l'auditoria: auditoria financera, fiscal,
comptabilitat, etc.)

MÀSTER

DOCTORAT

SOCI-AUDITOR
GERENT-DIRECTOR GENERAL
CAP D'EQUIP
…..
…..


La titulació aportada per l’ajudant és de grau superior en economia, administració i direcció
d’empreses, dret o informàtica:
 Sí

 No




El cap d’equip té coneixements en auditoria d’empreses públiques en l’àmbit sanitari amb una
experiència superior a ...... auditories o controls.
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El soci auditor ha realitzat treballs en auditories d’empreses públiques en l’àmbit sanitari per un
termini superior a ...... anys.



El gerent ha realitzat treballs en auditories d’empreses públiques en l’àmbit sanitari per un termini
superior a ...... anys.



L’auditor expert ha realitzat treballs en auditories d’empreses públiques en l’àmbit sanitari per un
termini superior a ...... anys.



Addicionalment s’aporta a l’equip de treball experts en:






Expert
Expert
Expert
Expert
Expert

en gestió de subvencions
en matèria de contractació pública
en auditories informàtiques
en procediments jurídics
en altres matèries ...........................

Sí No
 
 
 
 
 

Lloc, data i signatura de la persona que formula la proposició

Segell del licitador
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