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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’AUDITORIA EN
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE CONTROL FINANCER – LOT 1
En data 11 d’abril de 2019, a les 11:45 hores, es reuneixen els membres de la
Mesa de contractació del servei d’auditoria en la realització de treballs de
control financer – Lot 1.
Integren la Mesa:
. President: Josep Mª Sala Rovira, Regidor delegat d’Hisenda i
Organització
. Secretària: Lourdes Castells Castany
. Vocals:

Mariona Ribera Esparbé, Interventora
José Luis González Leal, Secretari general
Josep Pujol Sancho

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre
número 1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència
signada per la secretària i president, la Mesa acorda ratificar la
qualificació del sobre número 1 i admetre la proposició següent:
NIF

NOM

B-65.932.725

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL

2. Obertura del sobre número 2 (criteris automàtics) de la proposició
presentada mitjançant la plataforma Vortal. A continuació, mitjançant
la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura del sobre número 2 de
l’única proposició rebuda.
El contingut de la proposició econòmica i tècnica formulada per l’entitat
mercantil licitadora és el següent:
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Formació
Específica en
Auditoria Pública
membres equip
(hores)
Empresa
1

Uniaudit Oliver Camps, SL

Membres
inscrits al
ROAC
20.475,00 €
2
Oferta
Econòmica

Auditor
1

Auditor
2

306

306

3. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el
sobre número 2, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació
del contracte, condicionada a la inexistència de possibles valors
anormals o desproporcionats o altres elements que requereixin
d’un estudi del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora.
Tenint en compte que en el moment de l’obertura del sobre 2 no es
detecten possibles valors anormals o desproporcionats o altres
qüestions que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les
empreses licitadores, la Mesa aprova la puntuació que es detalla a
continuació:

1

Empresa
Uniaudit Oliver Camps, SL

Punts

Punts

18,00

4

Formació
Específica en
Auditoria Pública
membres equip
Auditor Auditor
1
2
2

2

Total punts
26,00

I proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei
d’auditoria en la realització de treballs de control financer – Lot 1, a
favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil UNIAUDIT
OLIVER CAMPS, SL, amb CIF B-65.932.725, per un import de 20.475
euros, IVA no inclòs, i un període de dos exercicis pressupostaris.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt tercer
quedaran condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels
valors indicats. En cas que hi hagués alguna divergència que modifiqués
de manera substancial la valoració del sobre 2 o la proposta
d’adjudicació, la Mesa es tornaria a convocar a efectes de la seva
valoració.
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La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Vist i plau
El president de la Mesa
Josep Mª Sala Rovira
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El president dóna per finalitzat l’acte, a les 12 hores de la data indicada a
l’encapçalament, i perquè consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual,
com a secretària, certifico.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
LOURDES CASTELLS
CASTANY
Data :2019.04.24
18:29:54 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: JOSEP MARIA
SALA ROVIRA
Data: 25/04/2019
13:45:16
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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