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-RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ -  
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEL SERVEI D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS I 
AUDITORIA JURIDICA DE LES SOCIETATS PRIVADES 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 
 

 
 

  

 
ALICIA VALLE CANTALEJO Consellera Delegada de S.P.M. VILADECANS GRUP 
D´EMPRESES MUNICIPALS S.L   
 
En relació amb el procediment obert simplificat per a l’adjudicació del servei d’auditoria de 
comptes anuals i auditoria juridica de les societats privades municipals de l’ Ajuntament de 
Viladecans, 
 
 

EXPOSA 
 
 
1. Atès que en data 26 d´octubre del 2020 es va publicar, al perfil de Viladecans Grup 

d´empreses municipals S.L. (VIGEM) integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya (“PSCP”) l’anunci de licitació del procediment obert 
simplificat per a l’adjudicació del servei d’auditoria de comptes anuals i auditoria juridica de 
les societats privades municipals de l’ Ajuntament de Viladecans. 

 

2. Atès que en data 11 de novembre del 2020, un cop finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes, la Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura del sobre A 
contenidor de la documentació administrativa general, i documentació tècnica presentada 
pels interessats en optar a l’adjudicació del contracte de servei d´auditoria financera pels 
exercicis 2020,2021 i2022 dels estats i comptes anuals de les referides societats privades 
municipals i d´auditoria jurídica.  

 
3. Les següents empreses van presentar oferta a la licitació:  

 
4. Les següents empreses van presentar oferta a la 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 
 
 

LLOC Viladecans 
REFERÈNCIA 

ACTUACIÓ 
Auditoria comptes 

DATA 4 desembre del 2020 
NÚM. 

EXPEDIENT 
120/20 
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5. Atès que en la referida sessió d’obertura del sobre A la Mesa de Contractació va 
adoptar els acords següents:  

 
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.  

 
6. Atès en sessió de data 21 de novembre del 2020 la Mesa de Contractació va emetre 

una proposta de valoració tècnica del sobre A en aplicació dels criteris subjectes a judici 
de valor previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, de conformitat amb 
l’informe tècnic del 20 de novembre del 2020 , i va adoptar els acords següents: 

 
 

PRIMER.- APROVAR la següent puntuació dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor obtinguda pels licitadors presentats i admesos, que 
s’adjunta desglossada en quadre annex I. 

 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
SEGON.- ELEVAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ LA PROPOSTA DE 

PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT 
JUDICI DE VALOR obtinguda pels licitadors admesos al 
procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte 
d´auditoria financera pels exercicis 2020,2021 i 2022 dels estats i 
comptes anuals de les referides societats privades municipals i 
d´auditoria jurídica. 

 

TERCER.- PROCEDIR a convocar l’obertura pública del sobre B relatiu a la 
proposta econòmica, i en aquell acte, donar lectura al resum de 
puntuació tècnica obtinguda pels licitadors en el sobre A, en 
relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor; i procedir 
posteriorment a la valoració pel que fa als criteris objectius 

TOTAL

FINANCERA JURIDICA tot COORD EQ. ACCÈS DOCS tot MEMÒRIES tot

LICITADOR NOM LICITADOR màx 2,5 p màx 2,5 p 5 p màx 2,5 p màx 2,5 p 5 p màx 10 p 10 p màx 20 p

2 Cortes y Asociados Auditores, S.L. 2,5 2,5 5 2,5 1,25 3,75 10 10 18,75

3 Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 2,5 2,5 5 1,25 2,5 3,75 6,66 6,66 15,41

1 Auren Auditores, S.L.P. 0 2,5 2,5 1,25 2,5 3,75 6,66 6,66 12,91

TERMINIS INFORMES COORD.  EQUIP I ACCÈS DOCS ASSESSORAMENT 

CRITERIS VALORACIÓ TÈCNICS
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d’aplicació automàtica i en definitiva, a la valoració conjunta que 
en farà la Mesa de Contractació i de la qual en resultarà el licitador 
que ha obtingut més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de 
puntuació determinats en el plec. 

 
7. Atès que en data 23 de novembre del 2020 l’Òrgan de Contractació va ratificar la 

proposta de valoració tècnica del sobre A emesa per la Mesa de Contractació resolent:  
 

 
PRIMER.- RATIFICAR la valoració i puntuació que es determina a la 

proposta de valoració,  de la documentació tècnica aportada dins 
del  sobre A,   mitjançant criteris subjectes a judici de valor emesa 
per la Mesa de contractació a 23 de novembre  del  2020 en el 
procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte 
d´auditoria financera pels exercicis 2020,2021 i 2022 dels estats i 
comptes anuals de les referides societats privades municipals i 
d´auditoria jurídica, de la qual s’extreu que, la puntuació del 
licitador en criteris avaluables mitjançant judici de valor  és la 
següent:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGON.- PROCEDIR a publicar a la plataforma de contractació pública - 

amb anterioritat a la data fixada per l’obertura de sobre B -  la 
valoració, i en definitiva, el quadre resum de puntuació tècnica 
obtinguda pels licitadors  en el sobre A que s’adjunta a la present 
com Annex núm. I,  en relació als criteris avaluables mitjançant 
judici de valor. 

 
TERCER.- PROCEDIR a l’obertura del sobre B de proposta econòmica en 

data 23 de novembre del 2020 i en aquell acte, donar  lectura al 
resum de puntuació tècnica obtinguda pels licitadors, en el sobre 
A, en relació als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
Procedir a la valoració conjunta que en farà la mesa de 
contractació, i de la qual en resultarà el licitador que ha obtingut 
més puntuació de l’aplicació de tots els criteris de puntuació 
determinats en el plec. 

 
8. Atès que en data 23 de novembre de 2020 es va publicar, al tauler d’avisos de la licitació a 

la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, la 
valoració tècnica del sobre A.  

 
9. Atès que en data 23 de novembre del 2020 es celebrà, en acte públic prèviament 

convocat, l’acta d’obertura dels sobres B (proposta econòmica) presentat pels licitadors 
admesos al procediment amb el resultat següent:  

 
Licitador núm. 1:  
EMPRESA: AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

        Oferta econòmica:  73.800€, IVA exclòs 
 
 

TOTAL

FINANCERA JURIDICA tot COORD EQ. ACCÈS DOCS tot MEMÒRIES tot

LICITADOR NOM LICITADOR màx 2,5 p màx 2,5 p 5 p màx 2,5 p màx 2,5 p 5 p màx 10 p 10 p màx 20 p

2 Cortes y Asociados Auditores, S.L. 2,5 2,5 5 2,5 1,25 3,75 10 10 18,75

3 Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 2,5 2,5 5 1,25 2,5 3,75 6,66 6,66 15,41

1 Auren Auditores, S.L.P. 0 2,5 2,5 1,25 2,5 3,75 6,66 6,66 12,91

TERMINIS INFORMES COORD.  EQUIP I ACCÈS DOCS ASSESSORAMENT 

CRITERIS VALORACIÓ TÈCNICS
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Licitador núm. 2:   
EMPRESA: CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL 

        Oferta econòmica: 56.700 €, IVA exclòs 
 

 
 
 

 
Licitador núm. 3:   
EMPRESA: FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL 

        Oferta econòmica: 65.700 IVA exclòs 
 

 
 

 
10. Atès que en la referida acta d’obertura del sobre B i segons, la clàusula 11.2.1 del 

PCAP, no es considera l’existència de baixa temerària o desproporcionada. 
 

11. Atès que en data 24 de noviembre del 2020 es va emetre un informe pel tècnic designat 
per VIGEM en el qual s’informava de la puntuació obtinguda pels licitadors admesos en el 
sobre C en aplicació dels criteris de valoració automàtica previstos al PCAP.  

 
1. Atès que en sessió de data 24 de noviembre del 2020 la Mesa de Contractació, i de 

conformitat amb l’article 159.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) va avaluar i, classificar les propostes presentades pels licitadors 
admesos a la licitació d’acord amb els criteris d’adjudicació continguts al PCAP; va 
proposar:  

 
 
PRIMER.- APROVAR que, d’acord amb la valoració que es determina a la present proposta 

d’adjudicació, el licitador núm. 2 (CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES S.L) ha estat el 
que ha obtingut la millor puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació previstos al 
PCAP. 
 

SEGON.- PROPOSAR A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ del contracte del 
servei d´auditoria financera pels exercicis 2020, 2021 i 2022 dels estats i comptes anuals 
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de les referides societats privades municipals i d’auditoria jurídica (exp. núm. 120/20) al 
licitador núm. 2 (CORTES Y ASOCIADOS ADITORES S.L) per un import de 
CINQUANTA-SIS MIL SET-CENTS EUROS (56.700€), IVA exclòs, prèvia presentació de 
la documentació indicada a la clàusula 9.5 del PCAP per part de l’empresa.   
 

TERCER.- REQUERIR a l’empresa CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES S.L per tal que en el 
termini de set (7) dies hàbils constitueixi la garantia definitiva per import de 2.835€ i 
acrediti tot allò establert a la clàusula 9.5 del PCAP.  

 
 

12. Atès que en data 24 de noviembre es va requerir a l´adjudicatari CORTES Y ASOCIADOS 
AUDITORES S.L, per tal que en el termini de set (7) dies hàbils constitueixi la garantia 
definitiva per import de 2.835€ i d’acord amb el previst a la clàusula 8.4 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, presenti a VIMED la 
documentació següent: 

 

• Acreditación conforme se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social, mediante la aportación de los documentos 
que se exponen a continuación: 

 
a)  En el supuesto que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del 

impuesto sobre actividades económicas y esté obligada al pago de 
éste, deberá aportar el documento de alta del impuesto relativo al 
ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 
o el último recibo acompañado de la declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.  
 
Aun así, en el supuesto de que la empresa seleccionada se encuentre 
en alguno de los supuestos de exención de este impuesto, recogidos 
en el artículo 82 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las 
haciendas locales, aportará una declaración responsable en la que 
debe especificar el supuesto legal de exención y aportará el 
documento de declaración en el censo de obligados tributarios. 
 

b)  Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones 
tributarias expedido por la Administración Tributaria, a los efectos del 
artículo 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

 
c)  Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de estar al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social.  

 
d)  Certificado positivo, emitido por la Generalitat de Catalunya, 

acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la mencionada 
administración. 

 
e)  Certificado positivo, emitido por el Ayuntamiento de Viladecans, 

acreditativo de la inexistencia de deudas tributarias con la mencionada 
administración. 

 

• Garantía definitiva de acuerdo con lo previsto en el Pliego. 
 

• Documentación acreditativa de la capacidad para contratar del licitador 
(documentación descrita en la cláusula 5 del Pliego en lo referente a la 
capacidad, personalidad, solvencia y carencia de prohibiciones de contratar 
del licitador) teniendo en cuenta que: 

 
o Los empresarios que estén inscritos al ROLECE o en 

el RELI quedan exentos de aportar los documentos y datos que 
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figuren en los mencionados registros, y únicamente tendrán que 
presentar: 
 

▪ Una fotocopia simple del documento acreditativo de 
inscripción en el Registro, junto con la declaración 
responsable, firmada por el representante de la empresa, 
acreditando la vigencia de los datos incluidos en el Registro, 
de acuerdo con el modelo contenido en el Anexo 7, que se 
adjunta al presente Pliego. 

 
▪ La documentación acreditativa de su capacidad que no 

figure inscrita en el registro o no esté debidamente 
actualizada. 
 

o La declaración del licitador de no incurrir en ninguna de las 
prohibiciones de contratar se presentará de conformidad con el 
modelo adjunto al presente Pliego como Anexo núm. 8. 
 
Esta declaración se tendrá que realizar mediante testigo judicial o 
certificación administrativa, según los casos. Cuando este 
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente 
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. También se admitirá la presentación del Anexo núm. 8 
firmado electrónicamente por cualquier medio que permita acreditar 
la autenticidad de la expresión de su voluntad y su consentimiento, 
garantizando así, la integridad e inalterabilidad del documento.  
 

• Acreditación del cumplimiento de las condiciones sociales de trabajo y de 
igualdad según se describe en la cláusula 7.2.4 del Pliego (en relación con la 
cuota del 2% y el Plan de Igualdad de oportunidades entre las mujeres y los 
hombres) en función de lo indicado por cada empresa respectivamente en el 
sobre A.  

 

• Acreditar la constitución de la unión temporal de empresas en escritura 
pública dentro del plazo otorgado para la formalización del Contrato, el CIF 
asignado y la representación.  

 

• Documento que acredite que la empresa dispone de un seguro de 
responsabilidad civil extracontractual y de un seguro en modalidad todo 
riesgo construcción que cumplan con los requisitos exigidos por la cláusula 
13.3 del Pliego.   

 
  
13. Atès que en data 27 de novembre del 2020, dins del termini establert, l´adjudicatari ha 

presentat tota la documentació demanada, ha dipositat la garantia per import de DOS MIL 
VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS (2.835€),  a través de transferència bancària al 
compte de VIGEM, i el Secretàri de la Mesa de Contractació ha informat favorablement a 
procedir a l´adjudicació del contracte  del servei d’auditoria de comptes anuals i auditoria 
jurídica de les societats privades municipals de l’Ajuntament de Viladecans. 

 
És per tot això que  

 
R E S O L C 

 
PRIMER.-  RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la Mesa 

de Contractació de 27 de novembre del 2020 en relació al procediment obert 
simplificat per a l’adjudicació del servei d´auditoria de comptes anuals i auditoria 
jurídica de les societats privades de l´Ajuntament de Viladecans. 
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SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE DEL SERVEI D´AUDITORIA DE COMPTES 
ANUALS I AUDITORIA JURÍDICA DE LES SOCIETATS PRIVADES DE 
L´AJUNTAMENT DE VILADECANS (exp.120/20) al licitador núm. 2 núm. 2 
CORTES Y ASOCIADOS ADITORES S.L per un import de CINQUANTA-SIS 
MIL SET-CENTS EUROS (56.700€), IVA exclòs, atès que ha estat la que ha 
obtingut la millor puntuació en la suma dels criteris avaluables  

 

Licitador Núm. 2:   

NOM LICITADOR: Cortes y Asociados Auditores, S.L 

Puntuació criteris sotmesos a judici de valor: 18,75 punts 

Puntuació criteris automàtics: 80,00 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ: 98,75 punts 

El total de la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració automàtica  i els 
criteris de valoració tècnics és de: 98,75 punts 
 

Criteris de valoració tècnics (fins a 20 punts) 

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. 

 

En aquest punt hem dividit la puntuació entre dos parts iguales: 

- Millora en el termini d’entrega de l’informe d’auditoria de comptes anuals, 

juntament amb la presentació d’un cronograma coherent i ben definit: la meitat de 

la  puntuació màxima de l’apartat a): fins a 2.5 punts 

- Millora en el termini d’entrega de l’informe de compliment de normativa del sector 

públic, juntament amb la presentació d’un cronograma coherent i ben definit: la 

meitat de la  puntuació màxima de l’apartat a): fins a 2.5 punts 

En aquest cas, l’oferta presentada ha incorporat un cronograma on apareixen de 

forma gràfica i entenedora totes les fases del procés d’auditoria. 

Respecte a la millora en el termini d’entrega de l’informe d’auditoria, presenta una 

millora de 30 dies respecte a la data màxima prevista al plec, per aquest motiu la 

valoració es considerada com a molt satisfactòria obtenim el màxim de la 

puntuació indicada corresponent a 2.5 punts. 

Respecte a la millora en el termini d’entrega de l’informe de compliment de 

normativa del sector públic, presenta una millora de 15 dies respecte a la data 

màxima prevista al plec, per aquest motiu la valoració es considerada com a molt 

satisfactòria obtenim el màxim de la puntuació indicada corresponent a 2.5 punts. 

 

La puntuació total obtinguda en l’apartat a) és de 5 punts. 

 

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

contracte: possibilitat d’accés mitjançant aplicacions informàtiques als documents 
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de treball, procediments per l’adaptació a les necessitats de les entitats 

contractants ( fins a 5 punts).  

En aquest punt hem dividit la puntuació en 2 parts iguales: 

- Sistema de coordinació de l’equip de treball: la meitat de la puntuació de 

l’apartat b): fins a 2.5 punts. 

- Possibilitat d’accés mitjançant aplicacions informàtiques als documents de 

treball: la meitat de la puntuació de l’apartat b): fins a 2.5 punts. 

Respecta al primer punt: sistema de coordinació de l’equip de treball, podem 

observar a la oferta presentada que s’habilitaran reunions periòdiques en 

cada fase d’auditoria, s’utilitzarà diferents visats de control de les feines 

fetes, es podran fer les reunions, no només de forma presencial, ens 

ofereixen ferles amb diferents eines de forma telemàtica. A més en proposen 

fer el seguiment de la coordinació mitjançant agendes virtuals. Per tot això, 

es considerada la oferta presentada com a molt satisfactòria obtenint el 

màxim de la puntuació indicada, és a dir, la meitat de la puntuació de 

l’apartat b): 2,5 punts 

Respecte a la possibilitat d’accés mitjançant eines informàtiques al 

documents de treball, la oferta ens indica que podem tenir accés però no ens 

indica si mitjançant eines informàtiques, per quest motiu considerem la 

puntuació d’aquest apartat com a satisfactòria, obtenint la meitat de la 

puntuació màxima d’aquest punt: 1,25 punts 

 

La puntuació total obtinguda en l’apartat b) és de 3,75 punts. 

 

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

10 punts). S’ha d’indicar quin serà el suport 

En aquest punt, la oferta presentada ens aporta per una banda, les hores de suport 

contemplades en el seu escandall per donar suport en la confecció de les memòries 

i d’altra banda ens descriu com serà aquest suport indicant que ens facilitaran els 

models de memòries, ens donaran assessorament i resolució de dubtes, ens 

validaran que les dades de memòria coincideixin amb les dades auditades i per 

últim, ens detallen  que els quadres treballats per la seva part durant el procés 

d’auditoria són fàcilment adaptables als quadres de les memòries. 

Per tot això, es considerada la oferta presentada com a molt satisfactòria obtenim el 

màxim de la puntuació indicada: 10 punts. 

 

El total de la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració tècnics és de: 

18,75 punts 

 
Criteris de valoració Automàtica (fins a 80 punts) 
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Aplicació de la fórmula de puntuació:  
 
Oferta presentada: 56.700 € 

 
La oferta no està considerada desproporcionada perquè està per sobre del llindar 
del 15% de la mitjana de les ofertes presentades.   

 
Pi = 80 x    56.700   = 80,00 punts 

                         56.700  
 

D’acord amb el que es preveu a la clàusula 11.2 del plec, la suma de les 
puntuacions obtingudes segons els criteris de valoració automàtica  és de 80,00 
punts. 
 

 
QUART.-     PROCEDIR a formalitzar el contracte, un cop notificada la present resolució. 
 

   CINQUÈ.-  COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i publicar 
l’adjudicació d’aquesta licitació al perfil del contractant.  
 
 

Viladecans, a 4 de desembre del 2020 
  
 
 
Sra. Alicia Valle Cantalejo 
 


