RESOLUCIÓ

A Vic, en la data que consta en la signatura

FETS
1.

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), actuant com
a central de contractació per a diversos poders adjudicadors, va formalitzar un acord
marc per a la contractació de serveis de col·laboració amb la intervenció en les
actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a
entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06).

2.

Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL (en endavant Creacció), s’ha adherit a l’acord marc esmentat i, d’acord amb la previsió de la clàusula
39 del plec de clàusules administratives particulars que el regeix (en endavant
PCAP), ha invitat disset de les empreses adjudicatàries del sublot 2.1.2 a presentar
una oferta per a la prestació del servei d’auditoria de compliment de la legalitat per
un termini de dos anys (auditories dels exercicis 2019 i 2020) prorrogable fins a cinc,
amb la referència d’expedient GEN2002.

3.

El valor estimat del contracte basat corresponent al servei indicat és de 14.000,00
€, IVA exclòs, corresponent als cinc anys de possible durada, pròrrogues incloses.

4.

Han respost a la convocatòria, en temps i forma hàbils, les societats Pleta Auditores,
S.L.P., GPM Auditors Associats, SL, Faura-Casas Auditors Consultors, SL, i Audria
Auditoría y Consultoría, S.L.P.

5.

Tretze altres adjudicatàries de l’acord marc, que s’esmenten a continuació, no han
participat malgrat haver estat invitades, per bé que en els informes de traça de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública consta que tant Consultoría en Gestión Innovadora, SL, com Uniaudit Oliver Camps, SL, han intentat presentar la seva
oferta, sense èxit, i que tant Boraudit, S.L., com Cortés y Asociados Auditores, SL,
han respost a la invitació declinant de participar al·legant motius diversos. La divuitena adjudicatària, Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L., no ha estat invitada pel
fet que, segons diu la pàgina web de l’ACM, temporalment no pot prestar aquest
servei. Les societats que, a part de les ara esmentades, no han participat són les
següents:
– Auren Auditores SP, S.L.P.
– BNFIX Pich Auditores, S.L.P.
– Crowe Auditores España, S.L.P.
– Ernst & Young, S.L.
– Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.
– KPMG Auditores, S.L.
– Mazars Auditores, S.L.P.
– Morison ACPM Auditores, S.L.P.
– RSM Spain Auditores, S.L.P.
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6.

Un cop realitzada l’obertura dels sobres que contenien les proposicions dels quatre
licitadors participants i un cop aplicats els criteris d’adjudicació previstos en la invitació a participar, la unitat tècnica del contracte ha proposat adjudicar-lo a FauraCasas Auditors Consultors, SL, ja que la seva és l’oferta que ha obtingut la puntuació màxima en l’aplicació dels criteris esmentats.

7.

Juntament amb la seva oferta cada licitador, i per tant també el que es proposa com
a adjudicatari, ha presentat un cronograma d’execució, amb un esquema de la metodologia que s’utilitzarà en l’execució del contracte, i també una declaració responsable relativa a la vigència dels requisits de capacitat i aptitud per contractar.

MOTIVACIÓ
1.

D’acord amb els articles 227, 316, 318 i 221 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
“de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/
24/UE, de 26 de febrero de 2014” (LCSP), l’adjudicació d’aquest contracte basat en
l’acord marc de referència ha requerit la tramitació prèvia d’un procediment d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada, assimilable a una adjudicació directa.
En aquest cas, i d’acord amb els articles 20.3, 221.4, 318 i 319 de la mateixa llei,
pel que fa a la seva adjudicació són aplicables el PCAP de l’acord marc i les disposicions de la LCSP, mentre que pel que fa als seus efectes i extinció és aplicable el
dret privat, amb les particularitats que indiquen les mateixes disposicions.

2.

Tal com consta a l’acta que figura a l’expedient, l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada pel licitador Faura-Casas Auditors Consultors, SL, perquè
és la que ofereix un preu total inferior, i a més compta amb l’avantatge de ser, d’entre les quatre participants, la que havia obtingut la millor valoració tècnica en la licitació de l’acord marc.

3.

L’acta de la unitat tècnica del contracte es farà pública a través del perfil de contractant de Creacció, i a ella es remet aquesta resolució per al que sigui necessari a fi
de complementar-la.

4.

Quant al règim de recursos, resulten d’aplicació els articles 44.6 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, “de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”; 112 i del 114 al 122 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, “del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”; el recurs procedent és el d’alçada.

5.

D’acord amb l’escriptura de modificació d’estatuts de data 21 de novembre de 2011,
atorgada davant del notari del Col·legi de Catalunya senyor Enric Costa i Pagès
sota el núm. 1342 del seu protocol, el sotasignat conseller delegat de la societat pot
exercir totes les facultats pròpies del Consell d’Administració, excepte les indelegables.
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Per això, en exercici d’aquesta facultat i actuant com a òrgan de contractació en el present procediment,
HE RESOLT:

Primer.- Declarar vàlida la licitació convocada a l’empara de l’acord marc formalitzat pel
CCDL per a la contractació de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a entitats locals de Catalunya (expedient 2018.06), per a l’adjudicació del contracte basat que té per
objecte el servei d’auditoria de compliment de la legalitat de Creacció, per un termini de
dos anys, prorrogable fins a cinc, amb la referència d’expedient GEN2002.
Segon.- Adjudicar el contracte basat a la societat Faura-Casas Auditors Consultors, SL,
titular del NIF B-58671710, pel preu ofert de tres mil euros (3.000,00 €), IVA exclòs, en
els termes que resulten de la seva proposició.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als licitadors, indicant que no posa fi a la via administrativa, i que per tant contra seu poden interposar un recurs d’alçada davant de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vic, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al
de notificació d’aquesta adjudicació, sense perjudici que puguin fer ús de qualsevol altre
mitjà d’impugnació previst en la legislació vigent que considerin més procedent.
Quart.- Indicar a l’adjudicatària que, d’acord amb l’apartat 12 de la invitació a participar
en aquest procediment, la formalització del contracte es durà a terme mitjançant la signatura d’acceptació d’aquesta resolució d’adjudicació per part seva, en el termini dels
cinc (5) dies hàbils següents a aquell en què se n’efectuï la notificació.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al CCDL, i fer pública l’adjudicació en el perfil de
contractant de Creacció i donar-ne compte al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya en la forma prevista per als contractes basats.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució al Consell d’Administració de la societat en la
propera sessió que celebri.

Joan Turró i Vicens
Conseller delegat
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