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INFORME
justificatiu sobre la prohibició de subcontractar determinades tasques crítiques en el
procediment de contractació del «servei d’auditoria financera de la Universitat Oberta de
Catalunya»

En base als següents motius:
Primer.- Mitjançant Informe Justificatiu de 16 de juny de 2020, la Directora de l’Àrea d’Economia
i Finances de la UOC, ha expressat la necessitat i idoneïtat de realitzar la contractació del «Servei
d’auditoria financera de la Universitat Oberta de Catalunya».
Segon.- L’objecte d’aquest plec és dotar a la UOC d’un servei que consistirà en auditar els
comptes del grup UOC.
Tercer.- El servei no té subdivisió de lots.
Quart.- El contracte tindrà una durada de 3 anys i es preveuran 2 pròrrogues, de 12 mesos de
durada cadascuna. Tenint en compte la durada del contracte, es determina que el valor estimat
del contracte serà de quatre-cents vuit mil euros [408.000 €] (IVA exclòs) i el pressupost bàsic
de licitació de dos-cents quaranta-sis mil vuit-cents quaranta euros [246.840 €] (IVA inclòs).
Cinquè.- El Plec de Clàusules Administratives Particulars disposa a l’apartat “S”, referent a la
subcontractació, que “només es permet en relació amb aquelles tasques no crítiques que no
hagin de ser executades directament pel contractista principal”. Així, es prohibeix la
subcontractació del servei atès que la totalitat de les tasques que es deriven d’aquest han de ser
executades directament pel contractista principal.
Sisè.- La UOC està subjecte a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (en endavant, «LCSP») aplicable als poders adjudicadors que no tenen el caràcter
d’Administració pública.
Setè.- El contracte de «Servei d’auditoria financera de la Universitat Oberta de Catalunya» està
subjecte a regulació harmonitzada per raó de l’import i, en conseqüència, pel que fa a la
subcontractació del servei en la contractació del sector públic, és d’aplicació allò previst a l’article
215 de la LCSP, el tenor literal del qual és el següent:
«El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb
subjecció al que disposin els plecs, tret que conforme a l'establert en les lletres d) i e) de
l'apartat 2n. d'aquest article, la prestació o part de la mateixa hagi de ser executada
directament pel primer.(...)»
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«e) De conformitat amb l'establert a l'apartat 4 de l'article 75, en els contractes d'obres,
els contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context
d'un contracte de subministrament, els òrgans de contractació podran establir en els
plecs que determinades tasques crítiques no puguin ser objecte de subcontractació,
havent de ser aquestes executades directament pel contractista principal. La
determinació de les tasques crítiques haurà de ser objecte de justificació en l'expedient
de contractació.»
Vuitè.- En el cas que ens ocupa, la prohibició de subcontractar les prestacions del servei que es
descriuran a continuació es troba justificada, per una banda, perquè es tracta de prestacions
crítiques que han de ser executades pel propi contractista i, per l’altra banda, per la
transcendència que aquestes suposen en l’organització interna de la UOC.
Les prestacions crítiques d’aquest servei que, conseqüentment, no es poden subcontractar, són:


En relació amb els comptes anuals consolidats del Grup FUOC i dels comptes
anuals individuals dels integrants d’aquest grup, la realització d’un examen que anirà
dirigit a determinar si reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera
i dels resultats de les seves operacions i dels seus fluxos d’efectiu corresponents a
l’exercici anual de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que
resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell
continguts.



L’opinió que resulti en l’informe d’auditoria corresponent ha d’estar bassada en el
treball realitzat d’acord amb les normes d’auditoria generalment acceptades que
requereix l’examen descrit en l’anterior punt, mitjançant la realització de proves
selectives, de l’evidència justificativa dels comptes anuals i l’avaluació de la seva
presentació, dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.



Servei puntual d’atenció telefònica i/o correu electrònic per consultes en normativa
comptable que puguin ser susceptibles d’afectació als comptes anuals a auditar.



Suport en la preparació i redacció de la memòria.



Preparació d’un dictamen específic dels mateixos auditors per certificar la correcta
aplicació dels conceptes financers sol·licitats en el Conveni Programa.

Novè.- Pel que fa al caràcter crític de les prestacions compreses al servei d’auditoria financera,
la prohibició de subcontractar es fonamenta en la pròpia idiosincràsia del servei, el qual requereix
que la totalitat de les tasques descrites al punt anterior es porti a terme pel mateix equip auditor,
per la seva vinculació.
Desè.- Pel que fa al caràcter crític de les prestacions compreses al servei d’auditoria financera,
la prohibició de subcontractar es fonamenta en la pròpia naturalesa del servei. En aquest cas, el
servei es portarà a terme per un equip de professionals que es mantingui durant la prestació del
servei i que requerirà d’estabilitat, tal com està descrit a l’apartat 3 - Equip de treball. Perfils
professionals i dedicació, del Plec de Prescripcions Tècniques.
Onzè.- Pel que fa la transcendència que suposen les prestacions del contracte en l’organització
interna de la UOC, la prohibició de subcontractació es fonamenta en la rellevància de mantenir
un únic canal d’interlocució que, a més, disposi del coneixement de l’avançament del servei en
tot moment, per tal de donar compliment als terminis de lliurament legals que marquen l’objectiu
d’aquest servei.
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Pels motius exposats,
INFORMO
L’eventual subcontractació de les tasques crítiques definides amb anterioritat posaria en risc el
correcte desenvolupament de l’objecte del present contracte i qualsevol deficiència en el
servei dificultaria enormement el normal funcionament de la UOC, causant un perjudici
generalitzat de difícil correcció.
En conseqüència, ateses les circumstàncies que concorren en aquest contracte, i davant la
necessitat de garantir i assegurar el correcte desenvolupament del «Servei d’auditoria financera
de la Universitat Oberta de Catalunya», es constata la necessitat de prohibir la subcontractació
del servei.

Barcelona, a 16 de juny de 2020.

Rosa Otero Rodríguez
Directora de l’Àrea d’Economia
i Finances

Eloi Serra Saura
Director de l’Àrea de Serveis
Generals de la UOC
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