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DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS DE LICITACIÓ 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
El present contracte té per objecte la contractació d’un servei d’auditoria financera dels comptes 
anuals; així com la realització de l’auditoria de compliment de normativa d’aplicació referents a 
l’exercici 2022, 2023 i 2024 de la Fundació Ciutat de Viladecans.  
 

Els treballs contractats han de tenir com a resultat l’emissió de dos informes: 

• Un informe que, a partir de l’anàlisi mitjançant tècniques de revisió i verificació de la 
documentació econòmica, comptable i patrimonial de l’entitat, reflecteixi el grau de 
fidelitat d’aquesta documentació al representar la seva situació econòmica, patrimonial 
i financera; determinar si els comptes es presenten adequadament de conformitat amb 
la normativa que sigui d’aplicació; avaluar si la situació fiscal davant la Hisenda Pública 
s’ajusta a la legalitat i determinar les possibles contingències fiscals; i finalment efectuar 
recomanacions i suggeriments que tendeixin a una millora en la gestió dels fons. 

• Un informe sobre l’adequació de la gestió legal de l’entitat i del grau de compliment de 
la legalitat vigent pel sector públic i de les normes internes de contractació aprovades 
pels respectius òrgans de contractació. 

El contingut de l’informe de compliment de normativa i dels procediments de gestió de 
l’entitat, haurà de ser consensuat amb el Responsable del contracte; i incloure les 
principals conclusions i recomanacions en funció de l’abast fixat per al control. 

 

Addicionalment, formarà part de l’abast dels treballs: 
 

• Anàlisi de les relacions entre entitats vinculades. 
 

• Conciliació de la totalitat dels saldos amb les empreses municipals VIGEM, i VIQUAL 
i l’Ajuntament de Viladecans. 

 
• Els punts que es fixin en la fase de planificació dels treballs, i que en tot cas, han de 

ser aprovats de forma prèvia a l’execució pel responsable del contracte. 
 

L’informe s’ha de realitzar d’acord amb els principis i les normes d’auditoria generalment 
acceptats, especialment les normes de l’ICAC, la legislació mercantil i d’auditoria de comptes 
i les normes que afecten a les Fundacions registrades a la Conselleria de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
3. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  NOU MIL NOU-CENTS NORANTE NOU EUROS I NORANTA-
NOU CÈNTIMS  (9.999,99 €) IVA exclòs, que resulta del següent desglossament: 
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2022 3.333,33 € 

2023 3.333,33 € 

2024 3.333,33 € 

TOTAL 9.999,99 € 

 

Per el càlcul del valor estimat del contracte (VEC, art.101.5 LCSP), s´ha tingut en compte el 
pressupost de licitació, sense IVA, calculat en base als costos salarials, costos directes i costos 
indirectes, sense que s´estableixen possibles pròrrogues ni modificacions al contracte. 
 
PRESSUPOST ANUAL BASE DE LICITACIÓ: TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS I TRENTA-
TRES CÈNTIMS -€ (3.333,33 €), IVA exclòs, que inclou: 
 
El pressupost base de licitació inclou els serveis d’auditoria financera dels comptes anuals que 
comprèn el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis del patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu, quan sigui obligatori i la memòria, corresponent als exercicis 
2022, 2023 i 2024 de la Fundació Ciutat de Viladecans. 
 
Així mateix, l’esmentat pressupost també inclou el servei d’auditoria jurídica amb l’abast 
determinat en aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). 
 
 
Aquest pressupost és el límit màxim de despesa ( IVA exclòs) que, en virtut d´aquest contracte, 
pot comprometre l´òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les 
empreses que concorrin a la licitació d´aquest contracte.  
 
L´import de la despesa màxima serà de 10.000,00 euros (21% IVA exclòs). 
 
4. TEMPORALITZACIÓ. TERMINI DE LLIURAMENT 
 
Es pretén formalitzar el contracte el proper 1 de febrer.  
 
 
5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CONFIDENCIALITAT:   
 
Els treballs realitzats en el marc d’aquest contracte seran explotats per la Fundació Ciutat de 
Viladecans i subsidiàriament per  l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn. L’adjudicatari 
haurà de sol·licitar el consentiment exprés de la Fundació Ciutat de Viladecans i 
subsidiàriament per  l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn per tal de poder-los utilitzar.  
 
L’adjudicatari restarà obligat a guardar secret de les dades o informació que per raó d’aquest 
contracte en tingui accés. Aquest deure s´haurà de mantenir fins i tot després de finalitzar i 
extingir-se aquest contracte. 
 
Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de la Fundació Ciutat de 
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Viladecans i subsidiàriament de l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn, podent realitzar 
aquest la reproducció total o parcial, distribució, divulgació, comunicació pública i utilització 
que consideri oportuna.  
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

L’execució dels treballs es durà a terme principalment en el domicili de l’Entitat, o en el lloc que 
els seus responsables determinin, i el període concret per a l’execució dels treballs d’auditoria 
es pot iniciar dins del propi exercici a auditar.  

L’informe d’auditoria de comptes anuals s’ha d’emetre abans del 30 de març de l’exercici 
següent a l’exercici auditat. En el cas del primer any i degut a les dates en que es fa l’adjudicació, 
el termini es veu ajornat fins el 30 d’abril de 2023 

Pel que fa a l’informe complementari de recomanacions i compliment de normativa en el sector 
públic, s’ha d’entregar signat abans del 15 de juny de l’exercici següent a l’exercici auditat, prèvia 
validació de l’esborrany per part de l’equip supervisor dels treballs de control. 
 
 
7. EMPRESES A QUI S’HA CONVIDAT A PRESENTAR OFERTES 
 

- MIDWAY  ASSESSORS  SL   CIF  B58951906 
- AUDIFORMA CENSORES JURADOS DE CUENTAS S    CIF B62984356 
- FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS SL   CIF B58671710 
- AUREN  CONSULTORES SP SLP         CIF  B87364659 

 
 
8. EMPRESES QUE HAN PRESENTAT OFERTES 
 

- MIDWAY  ASSESSORS  SL   CIF  B58951906 
 
 
9. DATA DE PUBLICACIÓ DE L’OFERTA AL PERFIL DEL CONTRACTANT 3 DE GENER  DE 2023 
 
 
10. OFERTES PRESENTADES 

 
- MIDWAY ASSESSORS SL. 

 
 
                                        OFERTA                            I.V.A (21%)                Oferta+IVA 
 

MIDWAY 
ASSESSORS 

  9.900,00  €  2.079,00,00  
€ 

11.979,00 € 

 
 

8.  VALORACIÓ DELS ASPECTES ADDICIONALS 
 
S’estableixen els següents criteris de valoració: 
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a) Emissió dels informes i millora dels terminis màxims per la seva presentació, tancament 
de l’auditoria ( fins a 5 punts). 
S’ha d’aportar un cronograma amb les millores de terminis previstes. 

 
b) Sistema de coordinació de l’equip de treball del licitador i del responsable del contracte: 

possibilitat d’accés mitjançant aplicacions informàtiques als documents de treball, 
procediments per l’adaptació a les necessitats de les entitats contractants ( fins a 5 
punts).  
S’ha d’indicar quins seran els mitjans previstos. 

 
c) Suport i assessorament en les memòries incloses en els comptes anuals ( fins a 10 punts). 

 S’ha d’indicar quin serà el suport. 

 

Cada criteri de valoració, en relació a les memòries d’auditoria financera i d’auditoria jurídica, 
es puntuarà de  la següent manera: poc satisfactori ( de 0 a 1/3 del puntuació indicada) 
satisfactori ( de 1/3 fins a 2/3 de la puntuació indicada) i molt satisfactori ( de 2/3 a 3/3 de la 
puntuació indicada). 
 

 

13.2.Criteris de valoració automàtica (fins a 80 punts) 

 

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la més 
econòmica se li assignen 80 punts. 
 
Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:  

 

 

 
La puntuació més econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 

 
 

Nom de l’empresa:    MIDWAY ASSESSORS 

Emissió d’infomes 0 punts 

Coordinació 0 punts 

Suport i assessorament 0 punts 
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Oferta Econòmica 9.900,00  €  (sense  IVA). Total   80 punts 

Valoració Total 80  punts 

 
 
 

1. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa en el pressupost general dels 
exercicis 2023,  2024 i 2025. 

 
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. 
 

2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de 
contracte Obert Simplificat 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. Donada la quantia del valor estimat d’aquest contracte, es pot  tramitar 

l’expedient com a contracte Obert Simplificat amb l’existència d’una  Mesa de 
Contractació que examinarà aquest Informe Tècnic i prendrà les decisions 
oportunes al respecte, d’acord amb l'establert a  l’art. 9/2017, de 8 de 
novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
 

2. Ateses les bases d’execució dels pressupostos generals de 2023, 2024 i 2025. 
 

En base a tot l’anterior, PROPOSO : 
 
PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ a l’Empresa MIDWAY ASSESSORS del contracte dels 
serveis de  d’auditoria de comptes i auditoria jurídica anuals de la fundació ciutat de Viladecans 
PER ELS ANYS 2022, 2023 I 2024. 
 
Per un valor del servei de 
 
- Import sense IVA:     9.900,00  € (sense IVA) 
- IVA (21%):                  2.079,00,00 € 
- Valor Total:               11.979,00 € (IVA inclòs)  
 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA corresponent a càrrec dels 
pressupostos generals dels exercicis 2023, 2024 I 2025.   
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Viladecans, 28 de gener de 2023 

 

 

 

 
Joan Bassolas Ferran 
Gerent 
Fundació Ciutat de Viladecans 
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