
 

ACTA D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SOBRE A-  SERVEI D´AUDITORIA FINANCERA PELS EXERCICIS 2020,2021 I 2022 DELS 
COMPTES ANUALS I AUDITORIA JURÍDICA ( 120/20)  Pàg.  1 de 8 

-OBERTURA I QUALIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE A –  
 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT NO SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA DEL SERVEI D’AUDITORIA DE 
COMPTES ANUALS I AUDITORIA JURIDICA DE LES 
SOCIETATS PRIVADES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILADECANS 

 
 

 

  

  

Hi assisteixen:  
 

President: Sr. Joan Carles López Méndez, Gerent de VIGEM o 
persona en qui delegui. 

Vocal:              Sr. Albert Díaz Menéndez, Director de Serveis Financers 
VIGEM o persona en qui delegui. 

Vocal:              Sra. Irene Sánchez Delgado , Advocada dels Serveis 
Jurídics VIGEM o persona en qui delegui 

Secretari: Sra. Montserrat Molina Domínguez, Advocada dels 
Serveis  jurídics VIGEM, o persona en qui delegui. 

 
Antecedents 
 

 
• Atès que les següents societats privades municipals: Societat Privada Municipal 

Viladecans Mediterrània, S.L. (VIMED), Viladecans Grup d’Empreses Municipals, 
S.L. (VIGEM), Viladecans Qualitat, S.L. (VIQUAL) i Viladecans Renovació Urbana, 
S.L. (VIURBANA) es troben subjectes a la legislació mercantil, segons disposa 
l’article 211 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en concret  segons preveu el Reial 
Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol pel que s’aprovà el Text Refós de la Llei de 
Societats de Capital han de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria 
obligatòria o potestativa segons el compliment de determinats requisits.  
 

• Atès que segons determina l’article 264 del Text Refós de la Llei de Societats de 
Capital la duració mínima inicial del nomenament dels auditors serà de tres anys 
(exercicis 2020, 2021 i 2022). 

 

• Atès que mitjançant resolució de data 14 d´octubre del 2020 es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació del servei d´auditoria financera pels exercicis 2020, 
2021 i 2022 dels estats i comptes anuals de les referides societats privades 
municipals i d’auditoria jurídica. 

 

• Atès que en data 26 d´octubre del 2020 es va publicar, en el perfil de VIGEM  
integrat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, 
l’anunci de licitació per la contractació del servei d´auditoria financera pels exercicis 
2020, 2021 i 2022 dels estats i comptes anuals de les referides societats privades 
municipals i d’auditoria jurídica. 
 
 

 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 

SERVEI D´AUDITORIA DE COMPTES I 
AUDITORIA JURIDICA DE LES EMPRESES 
MUNICIPALS DE VILADECANS 

DATA 
12 de novembre 
del 2020 

NÚM.  
EXPEDIENT 

120/20 
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Desenvolupament de la sessió  
 
1. Constituïda la Mesa de Contractació, l’objecte de la sessió és l'obertura i 

qualificació del sobre A contenidor de la documentació administrativa general, per 
optar a l’adjudicació del contracte del servei d´auditoria financera pels exercicis 
2020, 2021 i 2022 dels estats i comptes anuals de les referides societats privades 
municipals i d’auditoria jurídica. 
 

2. Es procedeix a llegir l’anunci i, si s’escau, les disposicions legals aplicables. En 
concret, es recorda que segons preveia el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de la licitació (clàusula 7.1), les ofertes s’havien de presentar 
electrònicament mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’espai de licitació 
publicat al Perfil de contractant de Viladecans Grup d´Empreses Municipals S.L 
integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
3. Es procedeix mitjançant l’eina de Sobre Digital de la plataforma de Contractació 

Pública a l’obertura de les ofertes presentades a la present licitació: 
 

Licitador núm. 1:  
Data presentació: 11/11/2020 a les 10:44:18 
Núm. de Registre: E/000013-2020 
Identificador (NIF): B87352357 
EMPRESA: AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 
 

 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 11/11/2020 a les 11:01:33 
Núm. de Registre: E/000014-2020 
Identificador (NIF): B60247020 
EMPRESA: CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL 

 
 

Licitador núm. 3:   
Data presentació: 11/11/2020 a les 13:09:57 
Núm. de Registre: E/000015-2020 
Identificador (NIF): B58671710 
EMPRESA: FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL 

 

 
4. Vistes les empreses que s’han presentat a la licitació, els membres de la Mesa 

manifesten expressament que no incorren en cap conflicte d’interès. 
 

5. Dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el 
plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació, es fa la 
qualificació dels documents aportats, inclosos dins el sobre A per les empreses 
següents:  

 
 

Licitador núm. 1:   
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 
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1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 

 
2.- Declaració responsable ( ANNEX 2-B) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
La DECLARACIÓ està degudament complimentada i subscrita per l´empresa  
considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 

 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

        No s´escau. 
 

4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

  AUREN AUDITORES SP, S.L.P aporta, degudament complimentat, una 
declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt al PCAP per la 
qual indica que té una plantilla entre 50 i 250 treballadors. A més adjunta 
Resolució de Mesures Alternatives.  

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

7.-  Presentació general 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
     8.-  Equip de treball 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
9. -Oferta de valor afegit. 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
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10.- Proposta tècnica  
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 
 

11.- Resum executiu.  
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte 

 
 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 11/11/2020 a les 11:01:33 
Núm. de Registre: E/000014-2020 
Identificador (NIF): B60247020 
EMPRESA: CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM  en el PCAP de 
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions 

 
2.- Declaració responsable ( ANNEX 2-B) 

 
La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

  CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL aporta,  degudament complimentada 
i subscrita per l´empresa  considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 

 
 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 
      No s´escau. 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
En concret, CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES S.L  aporta, degudament 
complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que té una plantilla inferior a 50 treballadors. 
 

5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
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No s’escau. 

 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

 7.-  Presentació general 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
     8.-  Equip de treball 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 

 
9. -Oferta de valor afegit. 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 

 
10.- Proposta tècnica  
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 
 

11.- Resum executiu.  
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte. 
 

12. Annex voluntari:  
 

El licitador aporta un certificat on consta que les dades contingudes en el Reli, 
estan en vigor.   
 

 
Licitador núm. 3:   
Data presentació: 11/11/2020 a les 13:09:57 
Núm. de Registre: E/000015-2020 
Identificador (NIF): B58671710 
EMPRESA: FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL 

 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL 

 
1.- Designació d’una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 

(Annex núm. 1) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
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A tal efecte, adjunta declaració signada de conformitat amb l’Annex núm. 1 
adjunt al PCAP de la licitació en la qual designa una adreça de correu electrònic 
a efectes de notificacions. 
 

 
2.- Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL presenta el DEUC que està 
degudament complimentat i subscrit per l´empresa  considerant-se a tal efecte 
suficient i correcte. L´empresa declara, en el DEUC presentat, que no té la 
intenció de subcontractar cap part del contracte a tercers. 

 
3.- Declaració sobre grup empresarial, si s’escau 
 

L´empresa aporta declaració on certifica que: 
 
 

 
 
4.- Compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat (Annex núm. 3) 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de la 
present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL aporta, degudament 
complimentat, una declaració subscrita de conformitat amb l’Annex núm. 3 adjunt 
al PCAP per la qual indica que té una plantilla entre 50 i 250 treballadors. 
Adjunta certificat on consta que té una plantilla mitjana de 75,59 treballadors i de 
2,64% % amb discapacitat. 

 
5.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

No s’escau. 
 
6.- Documentació de compromís d’UTE, si s’escau 
 

No s´escau. 
 

 7.-  Presentació general 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
     8.-  Equip de treball 
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La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
9. -Oferta de valor afegit. 
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  

 
10.- Proposta tècnica. 
  

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

   11.- Resum executiu.  
 

La documentació presentada s’ajusta a la requerida per VIGEM en el PCAP de     
la present licitació, considerant-se a tal efecte suficient i correcte.  
 

12. Certificat de Registre del Col·legi d´Auditors 
 
El licitador adjunta un certificat del registre d´actualització de les dades 
contingudes en el RELO, més un certificat de Registre del Col·legi d´Auditors.  

 
 
 
 
 

A C O R D S 
 

1. La Mesa acorda declarar admeses a la licitació a les següents empreses a l´haver 
presentat tota la documentació del sobre A de conformitat amb el previst al PCAP:  

 
Licitador núm. 1:  
Data presentació: 11/11/2020 a les 10:44:18 
Núm. de Registre: E/000013-2020 
Identificador (NIF): B87352357 
EMPRESA: AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 
 

 

Licitador núm. 2:   
Data presentació: 11/11/2020 a les 11:01:33 
Núm. de Registre: E/000014-2020 
Identificador (NIF): B60247020 
EMPRESA: CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL 

 
 

Licitador núm. 3:   
Data presentació: 11/11/2020 a les 13:09:57 
Núm. de Registre: E/000015-2020 
Identificador (NIF): B58671710 
EMPRESA: FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL 
 

2. La Mesa acorda donar trasllat de la documentació tècnica per la seva valoració.  
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Un cop finalitzat l'acte, el president el dóna per acabat i signa aquesta acta juntament 
amb els vocals i el secretari.  
 
 

 
 
 
 
Sra. Joan Carles López 
Méndez  
President 

 
 
 
 
Sr.  Albert Díaz Menéndez 
Vocal 

 
 
 
 
Sra. Irene Sánchez 
Delgado 
Vocal 

 
 
 
 
Sr. Montserrat Molina 
Domínguez 
Secretària 


