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INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DEL CRITERIS DE 
VALORACIÓ PRESENTATS AL CONCURS PER EL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DELS SERVEIS 
D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS I AUDITORIA 
JURIDICA DE LES SOCIETATS PRIVADES MUNICIPALS 
DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS  

 

 

  

 
 
En ALBERT DÍAZ MENÉNDEZ com a Cap Financer de VILADECANS GRUP 
D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L.  i na IRENE SANCHEZ DELGADO com a Jurídica 
de VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L.   
 

INFORMA 

 
Examinades les ofertes admeses es fa la valoració de les pliques presentades segons 

els criteris que estableixen les clàusules 11.1 i 11.2 del plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen l'esmentat procediment obert simplificat  i que 

són els següents: 

 

Criteris de valoració tècnics (fins a 20 punts) 

Es presentarà una memòria tècnica independent per l’auditoria financera i una altra 

memòria per l’auditoria jurídica, amb una ponderació sobre la puntuació indicada per a 

cada criteri de valoració d’un 80 % i 20 %, respectivament. 

 

Les memòries tècniques recolliran el sistema d’organització i metodologia per la 

realització dels treballs. Es presentarà una única memòria tècnica, per a cada auditoria, 

però amb referència individualitzada sobre les especialitats de cada Societat Privada 

Municipal.  

S’estableixen els següents criteris de valoració: 

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. 
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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). 

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. 

Ofertes anormals o desproporcionades de les ofertes econòmiques 

S’apreciaran com a ofertes presumptament anormals o desproporcionades aquelles en què 
l’oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits: 
 

• Quan es presentin un o dos licitadors, si l’oferta és inferior en més de 25 unitats 
percentuals al pressupost base de licitació.  
 

• Quan es presentin més de dos licitadors, si l’oferta és inferior en més de 15 unitats 
percentuals a la mitjana de totes les ofertes presentades.  

 

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà 
als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de 
complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal 
efecte, que no serà superior a màxim de 5 dies hàbils. 
  
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de 
Contractació acordarà la seva acceptació o no.  
 
En cas que la Mesa no accepti la justificació presentada pel licitador; la Mesa 
acordarà la seva exclusió, ho comunicarà al licitador i aquesta oferta quedarà 
exclosa del procediment de licitació i no s’avaluarà ni tècnica ni econòmicament; 
Per tant, no es tindrà en compte  en la aplicació de cap dels criteris de puntuació. 
 
En cas que la Mesa accepti la justificació presentada pel licitador; aquesta oferta 
s’admetrà en el procediment de licitació i s’avaluarà  tècnica i econòmicament. 
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Licitador Núm. 1:   

NOM LICITADOR: AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

Puntuació criteris sotmesos a judici de valor: 12,91 punts 

Puntuació criteris automàtics: 61,46 punts  

TOTAL PUNTUACIÓ: 74,37 punts 

El total de la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració automàtica  i 
els criteris de valoració tècnics és de: 74,37 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 de les auditories. 

 

Respecte a la millora en el termini d’entrega de l’informe d’auditoria, no presenta 

una millora respecta a la data màxima prevista al plec, per aquest motiu la 

valoració es considerada com a poc satisfactòria obtenim el mínim de la 

puntuació indicada. La puntuació és de 0 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. La puntuació és la 

puntuació màxima d’aquest subapartat de l’apartat a): 2.5 punts. 
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La puntuació total obtinguda en l’apartat a) és de 2,5 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 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 planificades en cada 

fase d’auditoria, a més de totes les reunions sol·licitades per la societat. sense 

presentar cap millora respecte a les coordinacions estàndards descrites al plec 

de condiciones, per tot això, es considerada la oferta presentada com a 

satisfactòria obtenint la meitat de la puntuació màxima d’aquest punt: 1,25 

punts. 

 

Respecte a la possibilitat d’accés mitjançant eines informàtiques al documents 

de treball, la oferta ens indica que podem tenir accés a tots els documents de 

treball mitjançant copia documents en format electrònic i a més ens facilitaran un 

ordinador amb la corresponent llicència del software de gestió dels auditors per 

consultar en tot moment l’expedient d’auditoria i els documents de treball. Per 

quest motiu considerem la puntuació d’aquest apartat com a molt satisfactòria, 

obtenint la màxima puntuació d’aquest apartat: 2,5 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 
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En aquest punt, la oferta ens descriu com serà el suport: ens facilitaran els model 

de memòries i models de quadres que s’inclouen a la memòria per fer servir com 

a guia, ens informaran dels canvis de normativa que pugin afectar en el contingut 

de les memòries, ens validaran que les dades de memòria coincideixin amb les 

dades auditades, s’ofereixen a atendre consultes i ens facilitaran un check list de 

verificació de punts a incloure a la memòria. 

 

Per tot això, es considerada la oferta presentada és satisfactòria obtenint 2/3 de 

la puntuació màxima per aquest punt:  6,66 punts. 

 

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

12,91 punts 

 

 
Criteris de valoració Automàtica (fins a 80 punts) 
 
Aplicació de la fórmula de puntuació:  
 
Oferta presentada: 73.800 € 
 
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   = 61,46 punts 
                  73.800  
 
 
 

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 61,46 
punts. 
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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 
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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 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. 
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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) 
 
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. 
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Licitador Núm. 3:   

NOM LICITADOR: Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 

Puntuació criteris sotmesos a judici de valor: 15,41 punts. 

Puntuació criteris automàtics: 69,04 punts. 

TOTAL PUNTUACIÓ: 84,45 punts 

El total de la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració automàtica  i 
els criteris de valoració tècnics és de: 84,45 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 de les auditories. 

 

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

una millora de 15 dies respecte a la data màxima prevista al plec, per aquest 

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

puntuació indicada. La puntuació és la puntuació màxima d’aquest subapartat de 

l’apartat a): 2,5 punts. 

 

Finalment, 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 
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considerada com a molt satisfactòria obtenim el màxim de la puntuació indicada. 

La puntuació és la puntuació màxima d’aquest subapartat de l’apartat a): 2.5 

punts. 

 

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

 

d) 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).  

 

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, sense presentar cap millora respecte a les coordinacions 

estàndards descrites al plec de condiciones, per tot això, es considerada la oferta 

presentada com a satisfactòria obtenint la meitat de la puntuació màxima 

d’aquest punt: 1,25 punts. 

 

Respecte a la possibilitat d’accés mitjançant eines informàtiques al documents 

de treball, la oferta ens indica que podem tenir accés de forma telemàtica 

mitjançant un núvol habilitat on podrem consultar en tot moment l’expedient 

d’auditoria i els documents de treball. Per quest motiu considerem la puntuació 

d’aquest apartat com a molt satisfactòria, obtenint la màxima puntuació d’aquest 

apartat: 2,5 punts. 

 

 La puntuació total obtinguda en l’apartat b) és de 3,75 punts. 
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e) 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 ens descriu com serà el suport: ens facilitaran els model 

de memòries per fer servir com a guia, ens informaran dels canvis de normativa 

que pugin afectar en el contingut de les memòries,  i s’ofereixen a atendre 

consultes. 

 

Per tot això, es considerada la oferta presentada és satisfactòria obtenint 2/3 de la 

puntuació màxima per aquest punt:  6,66 punts. 

 

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

15,41 punts.  

 
 
Criteris de valoració Automàtica (fins a 80 punts) 
 
Aplicació de la fórmula de puntuació:  
 
Oferta presentada: 65.700 € 
 
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   = 69,04 punts 
                  65.700  
 
 

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 
69,04 punts. 
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 Adjuntem quadres resum de puntuacions: 
 
Segons ordre d’entrada de les ofertes presentades:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons puntuació obtinguda de les ofertes presentades:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La qual cosa es comunica als efectes oportuns,  
 
 
 
 
 

Viladecans, 24 de novembre de 2020 
 

 
 
 
 

 
Sr. Albert Díaz Menéndez 
Cap del Departament Financer 

 
 
 
 

 
Sra. Irene Sánchez Delgado 
Advocada  

 

CRITERI 

VALORACIÓ

FINANCERA JURIDICA tot COORD EQ. ACCÈS DOCS tot MEMÒRIES tot AUTOMÀTIC

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 80 p

1 Auren Auditores, S.L.P. 0 2,5 2,5 1,25 2,5 3,75 6,66 6,66 61,46 74,37

2 Cortes y Asociados Auditores, S.L. 2,5 2,5 5 2,5 1,25 3,75 10 10 80 98,75

3 Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 2,5 2,5 5 1,25 2,5 3,75 6,66 6,66 69,04 84,45

TOTAL
TERMINIS INFORMES COORD.  EQUIP I ACCÈS DOCS ASSESSORAMENT 

CRITERIS VALORACIÓ TÈCNICS

CRITERI 

VALORACIÓ

FINANCERA JURIDICA tot COORD EQ. ACCÈS DOCS tot MEMÒRIES tot AUTOMÀTIC

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 80 p

2 Cortes y Asociados Auditores, S.L. 2,5 2,5 5 2,5 1,25 3,75 10 10 80 98,75

3 Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 2,5 2,5 5 1,25 2,5 3,75 6,66 6,66 69,04 84,45

1 Auren Auditores, S.L.P. 0 2,5 2,5 1,25 2,5 3,75 6,66 6,66 61,46 74,37

TOTAL
TERMINIS INFORMES COORD.  EQUIP I ACCÈS DOCS ASSESSORAMENT 

CRITERIS VALORACIÓ TÈCNICS


