RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’AUDITORIA
FINANCERA DELS COMPTES ANUALS I LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS
EXERCICIS 2019 I 2020 DE LA AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
Expedient núm.: ACT-2020-00010

GENERALITAT DE CATALUNYA

I – FETS
Primer.- El 28 de gener de 2020 es va iniciar l’obertura de l’expedient de contractació
núm. ACT-2020-00010, l’objecte del qual era la contractació dels serveis d’auditoria
financera dels comptes anuals i la liquidació pressupostària dels exercicis 2020 i 2021
de la Agència Catalana de Turisme (ACT en endavant), entitat pública adscrita al
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- El 30 de gener de 2020 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant
de l’Agència Catalana de Turisme de la plataforma de serveis de contractació pública
(PSCP en endavant), conjuntament amb el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP en endavant) i els seus respectius annexos, i el plec de prescripcions tècniques
(PPT en endavant) i el seu annex, i es va concedir un termini per a la presentació de les
ofertes fins a les 14 hores del dia 14 de febrer de 2020.
Tercer.- El 12 de febrer de 2020 es va publicar una esmena a l’anunci de licitació a la
PSCP consistent en un error tant en el plec de prescripcions tècniques com en la
memòria d’inici en l'enunciat de l'objecte de la licitació corresponent als serveis
d'auditoria financera, error que també es va replicar en el plec de clàusules
administratives particulars i en l'anunci de la licitació. Concretament, allà on es deia
"Realització dels serveis d'auditoria financera dels comptes anuals i la liquidació
pressupostària dels exercicis 2020 i 2021, renovable pel mateix període ..." havia de dir
"Realització dels serveis d'auditoria financera dels comptes anuals i la liquidació
pressupostària dels exercicis 2019 i 2020, renovable pel mateix període ...", ja que si bé
la prestació del servei es portarà a terme durant els anys 2020 i 2021, els exercicis a
auditar eren 2019 i 2020.
Quart.- Esgotat el termini per la presentació d’ofertes es van presentar les empreses
següents:
- Uniaudit Oliver Camps, SL.
- Crowe Auditores España, SLP.
- Ernst And Young, SL.
- Pleta Auditores, SLP.
- Faura-Casas, Auditors Consultors, SL.
Cinquè.- El 18 de febrer de 2020 va tenir lloc la primera sessió de la mesa de
contractació per examinar la documentació presentada en els sobres A i B de les
empreses licitadores.
En aquella sessió, la mesa de contractació va acordar excloure a l’empresa Crowe
Auditores España, SLP atès que no havia introduït la paraula clau del sobre B.
Seguidament, i donada la complexitat de la documentació aportada i de conformitat amb
la clàusula tretzena del PCAP de la licitació, es va traslladar la restant documentació de
les empreses a les vocals tècniques per tal que la valoressin i aportessin aquesta
valoració a la resta de membres de la mesa de contractació abans de l’acte públic
d’obertura dels sobres C.
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Sisè.- El 27 de febrer de 2020, les vocals tècniques van lliurar informe on es valorava
tècnicament la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a un
judici de valor.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Setè.- El 5 de març de 2020 va tenir lloc la tercera sessió de la mesa de contractació
per procedir a donar lectura de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores
admeses respecte a la documentació del sobre B.

En aquella mateixa sessió, la mesa de contractació va procedir a obrir els sobres C de
les empreses licitadores.
Oberts tots els sobres C, la mesa va procedir a valorar la documentació aportada d’acord
amb els criteris d’adjudicació avaluables automàticament:

Així mateix, i un cop valorades les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació, la mesa
de contractació va procedir a classificar-les:
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En conseqüència, realitzada la valoració i ponderació dels criteris d’adjudicació, la mesa
va determinar que l’empresa que havia presentat la millor oferta era Uniaudit Oliver
Camps, SL, i va procedir a extreure d’ofici el certificat d’inscripció de l’empresa al
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), a
analitzar i qualificar la documentació extreta i la documentació aportada per l’empresa
dins de seu sobre A, i va acordar requerir a l’empresa per tal que presentés determinada
documentació en el termini de set dies hàbils.
Vuitè.- El 10 de març de 2020 es va publicar l’acta de la segona sessió de la mesa de
contractació, i l’informe que valorava tècnicament la documentació relacionada amb els
criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor al tauler d’anuncis de la licitació del
perfil del contractant de l’Agència Catalana de Turisme de la PSCP, documents en els
quals hi apareixien les característiques i avantatges de la proposició de l’empresa millor
classificada.
Novè.- El mateix dia es va requerir determinada documentació a l’empresa Uniaudit
Oliver Camps, SL, concedint un termini fins el dia 18 de març de 2020.
Desè.- Dins del termini conferit a l’efecte, l’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL va
aportar documentació.
Onzè.- El 22 d’abril de 2020 va tenir lloc la tercera sessió de la mesa de contractació per
procedir a valorar la documentació presentada per l’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL
i, si s’esqueia, fer la proposta d’adjudicació.
En aquella sessió, la mesa va acordar requerir a l’empresa per tal que esmenés
determinada documentació en el termini de tres dies hàbils.
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Dotzè.- El 13 de maig de 2020 va tenir lloc la quarta sessió de la mesa de contractació
per procedir a valorar la documentació extreta de l’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL
i, si s’esqueia, fer la proposta d’adjudicació.
En aquella sessió, valorada la documentació extreta, la mesa de contractació va
proposar fer l’adjudicació a favor de l’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL i elevar-la a
l’òrgan de contractació.

GENERALITAT DE CATALUNYA

II - FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris pel què fa al
procediment obert simplificat, d’acord amb allò que disposa l’article 159 de la 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 (LCSP en endavant).
Segon.- Un cop presentada la documentació que es preveu a la clàusula catorzena del
PCAP per part de l’empresa proposada com a adjudicatària, l’òrgan de contractació ha
de motivar i acordar l’adjudicació del contracte, d’acord amb allò que disposen els
articles 150 i següents de la LCSP i la clàusula dissetena del PCAP.
Tercer.- La possibilitat d’interposar recurs d’alçada es regula a l’article 44.6 de la LCSP
en relació a l’article 76 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i a l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- D’acord amb l’article 61 de la LCSP en relació amb els articles 10.2.g) i 18.2 de
la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l’Agència Catalana de Turisme, i l'article 13.2.g)
en relació a l’article 21.2 del Decret 192/2009, de 9 de desembre, d’aprovació dels
Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme, l’òrgan de contractació de l’Agència
Catalana de Turisme és el director o directora.

Per tot això,
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte de serveis d’auditoria financera dels comptes anuals i la
liquidació pressupostària dels exercicis 2019 i 2020 de la Agència Catalana de
Turisme, entitat pública adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya (expedient núm. ACT-2020-00010) a l’empresa
Uniaudit Oliver Camps, SL, amb domicili social al carrer Tuset, núm. 20 – 24, 1r,
08006 de Barcelona, i NIF núm. B65932725, pels imports que consten a
continuació:
Any 2020: sis mil nou-cents vint-i-cinc euros (6.925,00.-€), més l’Impost
del Valor Afegit (IVA) que es correspon a mil quatre-cents cinquantaquatre euros amb vint-i-cinc cèntims (1.454,25.-€), fent un total de vuit mil
tres-cents setanta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (8.379,25.-€).
- Any 2021: sis mil nou-cents vint-i-cinc euros (6.925,00.-€), més l’Impost
del Valor Afegit (IVA) que es correspon a mil quatre-cents cinquantaquatre euros amb vint-i-cinc cèntims (1.454,25.-€), fent un total de vuit mil
tres-cents setanta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (8.379,25.-€).
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2. Notificar la present resolució a totes les empreses licitadores i publicar-la al perfil
del contractant de l’Agència Catalana de Turisme.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant de la persona titular del departament competent en matèria de turisme,
segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 76 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació,
sens perjudici que pugui interposar algun altre recurs que consideri convenient per a la
defensa dels seus interessos.

El director

David Font i Simon

5

Doc.original signat per:
David Font Simon 14/05/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*017POVY4HBTCYDD9G37FNMT8EUB6SDJK*
017POVY4HBTCYDD9G37FNMT8EUB6SDJK

Data creació còpia:
15/05/2020 08:24:59
Data caducitat còpia:
15/05/2028 00:00:00
Pàgina 5 de 5

