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FORMALITZACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB 

LA INTERVENCIÓ EN LES ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA I CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS, 

AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, 

AMB “FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.” 

 
 

A Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

 
D’una part, la Sra. Joana Ortega i Alemany, proveïda de DNI núm. 35028163-Z, Secretària 

General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ València, núm. 

231, 6a planta de Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la 

citada associació, d’acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el 

Reglament de la Central de Contractació de l’entitat per, celebrar aquest contracte. 

 
De l’altra, el Sr. Pere Ruiz Espinós, proveït de DNI núm. 39334508-T, el qual actua en nom i 

representació de la societat mercantil “FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L”, amb domicili social 

a la carrer Còrsega núm. 299, de la localitat de Barcelona (08008), amb el NIF núm. B-58671710, 

degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Volum 21218, Full B-18277, Foli 002, Inscripció 

2a atesa la seva qualitat d’administrador de la mateixa, segons consta a l'escriptura pública de 

l’esmentada societat, atorgada en data de 19 de juliol de 2012, davant el Notari de l’Il·ltre. Col·legi de 

Catalunya, Sr. Ariel Sultán Benguigui amb el número de protocol 2415, que asseguren vigents i 

degudament inscrites al registre Mercantil abans esmentat. 

 

Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present document. 

 
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la segona pròrroga de l’Acord marc 

que té com a objecte els serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública 

i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb l’empresa 

seleccionada abans esmentada en el corresponent procediment de licitació 2018.06. 

 
L’esmentada pròrroga va ser aprovada definitivament per Acord de la Comissió de Presidència de l’ACM 

de data 22 de novembre de 2021, segons es desprèn dels següents, 

 
ANTECEDENTS 

 
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la 

contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, 

principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part 

de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a 
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satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció 

de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’estudis i contractació de l’ACM. 

 
2.- D’acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 17 de juny de 2019 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat, l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió 

de data 25 de novembre de 2019, va acordar adjudicar l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la 

intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya. 

 
3.- En data 23 de novembre de 2019 es va procedir a l’oportuna formalització del corresponent Acord 

marc amb les empreses seleccionades de les diferents unitats de licitació. 

 
4.- En aquest context, i trobant-se així, el contracte plenament vigent, per part dels òrgans competents 

del CCDL i de l’ACM es va considerar adient que aquesta última entitat es subrogués en la posició del 

CCDL, en el marc del mencionat Acord, en la mesura que aquesta opció és la més beneficiosa i 

adequada tant per part del CCDL com per part de l’ACM, d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència 

que regeixen l’actuació dels poders públics en relació a les finalitats que es pretenen assolir mitjançant 

el present Acord, així com d’acord amb els recursos materials i humans dels que disposen les citades 

entitats als efectes de gestionar la seva execució amb la màxima eficiència i seguretat. I tot això en el 

marc definit pel fet que l’origen de tot el procés es troba dirigit i impulsat per l’ACM i definit per 

l’encàrrec que l’ACM fa al CCDL. 

 
5.- Vist, a més a més, que la clàusula 3a del plec de clàusules administratives particulars que regeix 

l’Acord marc en qüestió, abans referenciat, preveu de forma expressa que tant l’Acord com els 

contractes que se’n derivin podran ser cedits a l’Associació Catalana de Municipis; mitjançant Resolució 

de Presidència del CCDL 6/2020, de 16 de gener de 2020,   va ser aprovada inicialment la cessió de 

l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control 

financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2018.06), a favor de 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), per tal que aquesta última, es subrogués en la posició del 

CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a 

qualsevol altre efecte jurídic, entesa com a modificació subjectiva del contracte. 

 
6.- L’esmentat acord d’aprovació inicial de la cessió de l’Acord marc a favor de l’ACM va ser notificat a 

l’empresa adjudicatària mitjançant la via electrònica prevista al PCAP d’aplicació, el dia 16 de gener de 

2020, tot conferint-los un tràmit d’audiència de 10 dies hàbils per tal que poguessin formular les 

al·legacions que consideressin pertinents sense que, havent transcorregut l’esmentat termini, hagi estat 

presentada cap al·legació al respecte, excepte per part de l’empresa ERNST & YOUNG, S.L en relació a un 

error detectat en l’acord d’adjudicació pel que fa al lot 5.1. En aquest sentit, l’òrgan de contractació va 

acordar en la sessió de 30 de gener de 2020 corregir l’error material detectat en l’acord d’adjudicació, 

fent constar l’empresa ERNST & YOUNG, SL en onzena posició del lot 5.1, d’acord amb els antecedents 
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de l’acord d’adjudicació adoptat el 25 de novembre de 2019 i el que consta en les actes de la mesa de 

contractació. 

 
7.- En data 27 de gener de 2020, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar acceptar formalment la 

cessió de l’Acord de referència i, en data 30 de gener del mateix any, la Comissió Executiva del CCDL va 

aprovar definitivament l’esmentada cessió. 

 
8.- En data 13 de febrer de 2020, per part de l’òrgan de contractació, s’aprovà la Resolució de 

rectificació de dos errors materials i aritmètics contemplats en l’ordre de classificació i selecció 

d’empreses dels sublots 4.1 i 4.2, els quals foren esmenats de conformitat amb les empreses 

interessades en el procediment i publicats en el perfil de contractant de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques. 

 
A continuació es reprodueix l’ordre de classificació i de selecció de les empreses del present Acord marc: 

 
Sublot 1.1 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 

compliment de la legalitat de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Barcelona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

4. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

5. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

6. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

7. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

8. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

9. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

10. KPMG AUDITORES, S.L. 

11. ERNST & YOUNG, S.L 

12. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

13. BORAUDIT, S.L. 

14. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

15. BNFIX PICH AUDITORIES S.L.P 

16. AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP 

17. MORISON ACPM AUDITORES, S.L.P 

 
Sublot 1.2 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 

compliment de la legalitat de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Girona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

3. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

4. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

5. RSM SPAIN AUDITORES SLP 
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6. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

7. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

8. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

9. KPMG AUDITORES, S.L. 

10. BORAUDIT, S.L. 

11. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

12. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

 
Sublot 1.3 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 

compliment de la legalitat de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Lleida) 

 FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

 CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

 AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

 AUDICUBIC SL 

 CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

 PLETA AUDITORES, S.L.P. 

 RSM SPAIN AUDITORES SLP 

 CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

 GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

 KPMG AUDITORES, S.L 

 
Sublot 1.4 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 

compliment de la legalitat de les entitats subjectes al RD 424/2017 (Tarragona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

4. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

5. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

6. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

7. KPMG AUDITORES, S.L. 

8. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

9. ERNST & YOUNG, S.L 

10. BORAUDIT, S.L. 

11. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

12. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

13. BNFIX PICH AUDITORIES S.L.P 

14. AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP 

 
Sublot 2.1 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 

compliment de la legalitat de les entitats de caràcter mercantil sotmeses a auditoria obligatòria 

(Barcelona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

mailto:acm@acm.cat
http://www.acm.cat/


Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

www.acm.cat 

Central de Contractació de l’ACM 

Expedient de contractació núm. 2018.06 

Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

Página 5 de 45 

 

 

 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

4. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

5. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

6. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

7. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

8. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

9. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

10. KPMG AUDITORES, S.L. 

11. ERNST & YOUNG, S.L 

12. BNFIX PICH AUDITORIES S.L.P 

13. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

14. BORAUDIT, S.L. 

15. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

16. AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP 

17. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L 

18. MORISON ACPM AUDITORES, S.L.P 

 
Sublot 2.2 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 

compliment de la legalitat de les entitats de caràcter mercantil sotmeses a auditoria obligatòria 

(Girona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

4. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

5. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

6. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

7. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

8. KPMG AUDITORES, S.L. 

9. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

10. BORAUDIT, S.L. 

11. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

12. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

 
Sublot 2.3 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 

compliment de la legalitat de les entitats de caràcter mercantil sotmeses a auditoria obligatòria 

(Lleida) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

3. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

4. AUDICUBIC S.L 

5. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 
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6. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

7. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

8. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

9. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

10. KPMG AUDITORES, S.L. 

 
Sublot 2.4 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de 

compliment de la legalitat de les entitats de caràcter mercantil sotmeses a auditoria obligatòria 

(Tarragona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

3. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

4. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

5. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

6. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

7. KPMG AUDITORES, S.L. 

8. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

9. ERNST & YOUNG, S.L 

10. BORAUDIT, S.L. 

11. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

12. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

13. BNFIX PICH AUDITORIES S.L.P 

14. AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP 

 
Sublot 3.1 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria operativa (Barcelona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

4. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

5. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

6. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

7. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

8. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

9. DELOITTE S.L 

10. MORISON ACPM AUDITORES, S.L.P 

 
Sublot 3.2 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria operativa (Girona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

4. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

5. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 
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6. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

7. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

8. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

9. DELOITTE S.L 

 
Sublot 3.3 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria operativa (Lleida) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

4. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

5. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

6. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

7. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

8. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

9. DELOITTE S.L 

 
Sublot 3.4 – Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria operativa (Tarragona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

4. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

5. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

6. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

7. DELOITTE S.L 

 
Sublot 4.1 – Servei de col·laboració en les actuacions de control financer de subvencions previst a la 

Llei general de subvencions (Barcelona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

4. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

5. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

6. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

7. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

8. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

9. ERNST & YOUNG, S.L 

10. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

11. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

12. KPMG AUDITORES, S.L. 

13. BNFIX PICH AUDITORIES S.L.P 

14. PRICEWATERHOUSECOOPERS S.L 

15. DELOITTE S.L 
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16. ONESEVEN AUDITORIA CONSULTORIA, S.L. 

17. AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP 

18. ADADE AUDITORES S.A 

19. MORISON ACPM AUDITORES, S.L.P 

 
Sublot 4.2 – Servei de col·laboració en les actuacions de control financer de subvencions previst a la 

Llei general de subvencions (Girona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

4. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

5. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

6. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

7. BORAUDIT, S.L. 

8. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

9. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

10. KPMG AUDITORES, S.L. 

11. BNFIX PICH AUDITORIES S.L.P 

12. MAZARS AUDITORES, S.L.P 

 
Sublot 4.3 – Servei de col·laboració en les actuacions de control financer de subvencions previst a la 

Llei general de subvencions (Lleida) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

3. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

4. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

5. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

6. AUDICUBIC SL 

7. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

8. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

9. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

10. KPMG AUDITORES, S.L. 

 
Sublot 4.4 – Servei de col·laboració en les actuacions de control financer de subvencions previst a la 

Llei general de subvencions (Tarragona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

3. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

4. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

5. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

6. BORAUDIT, S.L. 

7. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

mailto:acm@acm.cat
http://www.acm.cat/


Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

www.acm.cat 

Central de Contractació de l’ACM 

Expedient de contractació núm. 2018.06 

Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

Página 9 de 45 

 

 

 

8. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

9. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

10. KPMG AUDITORES, S.L. 

11. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

12. BNFIX PICH AUDITORIES S.L.P 

13. MAZARS AUDITORES, S.L.P 

14. ERNST & YOUNG, S.L 

 
Sublot 5.1 – Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer dels òrgans 

interventors (Barcelona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

4. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

5. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

6. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

7. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

8. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

9. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

10. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

11. ERNST & YOUNG, S.L 

12. DELOITTE S.L 

13. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

14. AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP 

15. MORISON ACPM AUDITORES, S.L.P 

 
Sublot 5.2 – Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer dels òrgans 

interventors (Girona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

3. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

4. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

5. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

6. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

7. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

8. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

9. DELOITTE S.L 

10. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

11. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

12. AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP 
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Sublot 5.3 – Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer dels òrgans 

interventors (Lleida) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

3. PLETA AUDITORES, S.L.P. 

4. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

5. AUDICUBIC S.L 

6. CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL 

7. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

8. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

9. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

10. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

 
Sublot 5.4 – Altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer dels òrgans 

interventors (Tarragona) 

1. FAURA-CASAS. AUDITORS CONSULTORS S.L 

2. CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES, S.L. 

3. AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

4. CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

5. GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA 

6. RSM SPAIN AUDITORES SLP 

7. UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL 

8. MAZARS AUDITORES, S.L.P. 

9. ERNST & YOUNG, S.L 

10. DELOITTE S.L 

11. GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L 

12. AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP 

 
9.- Vist que diverses empreses seleccionades en aquest Acord marc, una vegada adjudicat i formalitzat 

aquest, van comunicar a aquesta entitat la sol·licitud de modificació de cert personal adscrit a l’execució  

dels contractes per motius d’extinció de la seva relació laboral amb les mercantils en qüestió, d’acord 

amb la clàusula 50a apartat c) del PCAP, es va iniciar l’expedient de modificació de l’Acord marc de 

serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de 

subvencions, analitzant la procedència dels canvis sol·licitats. 

 
Vist que es va emetre el corresponent informe tècnic sobre la procedència dels canvis sol·licitats, en 

base a l’estudi de l’experiència i formació del personal proposat, i vist que l’esmentat informe va ésser 

subscrit per la Comissió de suport de l’Acord marc, el contingut del qual es transcriu seguidament: 

 
*Destacar que per motius de protecció de dades personals no s’identifica la denominació de les persones sobre les quals es sol·licita 

aquesta modificació. 

mailto:acm@acm.cat
http://www.acm.cat/


Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

www.acm.cat 

Central de Contractació de l’ACM 

Expedient de contractació núm. 2018.06 

Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

Página 11 de 45 

 

 

 

“Modificacions sol·licitades per l’empresa AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA S.L.P 

 
Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 

1. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador d’un equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.4, 4.1, 5.2 

 

1.1, 1.4, 4.1 i 5.2 

 

Modificació admesa 

 

2. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra de l’equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 

2.4 i 5.1 

 

2.4 i 5.1 

 

Modificació admesa 

 

 
3. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador en l’equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 2.4 i 5.1 

 

1.1, 2.4 i 5.1 

 

Modificació admesa 

 
 En relació al canvi número 1, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del  

col·laborador inicialment proposat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa i per tant, existeix una equivalència de la seva experiència 

amb la de la persona que es presenta a efectes de modificació, atès que: 

 
en relació al criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a l’execució del 

contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va obtenir la màxima puntuació 

per haver acreditat la realització de quatre treballs en el sector públic efectuats pel cap de 

l’equip mínim on figurava adscrit aquest col·laborador. 

 
per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil no 

va presentar l’acreditació corresponent i per tant, no va ser avaluada aquesta experiència per 

cap dels membres dels equips mínims proposats. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

adequada per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació en 

l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
 En relació al canvi número 2, cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta i d’altra banda, en relació a la 
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formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, i que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
 En relació al canvi número 3, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del  

col·laborador inicialment proposat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa i per tant, existeix una equivalència de la seva experiència 

amb la de la persona que es presenta a efectes de modificació, atès que: 

 

 
en relació al criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a l’execució del 

contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil no va presentar cap treball 

efectuat pel col·laborador. 

 
per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil no 

va presentar l’acreditació corresponent de cap treball realitzat pel col·laborador presentat. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

adequada per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació en 

l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Per aquests motius es consideren justificades i adequades les tres modificacions sol·licitades per 

l’empresa AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA S.L.P. 

 
Modificacions sol·licitades per l’empresa AUREN AUDITORES SP, S.L.P 

 
Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 Persona que es va presentar com a   

 personal extra d’un equip mínim adscrit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,  

1. 
a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
Modificació admesa 

 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4  

 5.3 i 5.4   

 Persona que es va presentar com a 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 

 personal extra d’un equip mínim adscrit  

2. a l’execució dels contractes dels sublots Modificació admesa 

 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,  

 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2,  
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 5.3 i 5.4   

 

 En relació als canvis número 1 i 2 , cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, ja que a aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
Per aquests motius es consideren justificades i adequades les dues modificacions sol·licitades per 

l’empresa AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 

 
Modificacions sol·licitades per l’empresa BNFIX PICH AUDITORIES S.L.P 

 
Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 
1. 

Persona que es va presentar com a cap 

d’equip d’un dels presentats als sublots 

1.1, 1.4, 2.4, 4.1, 4.2 i 4.4 

1.1, 1.4, 2.4, 4.1, 4.2 i 

4.4 

 
Modificació admesa 

 
 Cal considerar que l’experiència i formació del cap d’equip inicialment proposat no va ser 

determinant per l’obtenció de la puntuació de la proposició tècnica d’aquesta empresa i, per tant,  

existeix una equivalència en l’experiència inicialment aportada, atès que la mercantil no va presentar 

l’annex número 03 per l’equip on es va presentar aquesta persona. 

 
D’altra banda, s’ha destacat que, de conformitat amb el que estableix la clàusula 16a del PCAP, la 

persona que es proposa per la substitució està degudament inscrita al ROAC i disposa de la formació 

adequada per a la prestació dels serveis corresponents. 

 
Per aquests motius es considera justificada i adequada la modificació sol·licitada per l’empresa BNFIX 

PICH AUDITORIES S.L.P. 

 
Modificacions sol·licitades per l’empresa CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

 
Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 Persona que es va presentar com a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,  

1. 
personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
Modificació admesa 

 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4  
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 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

  

 
 
 

2. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador d’un equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

3. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

4. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

5. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 

 En relació als canvis número 1, 3, 4 i 5, cal considerar que existeix una equivalència entre 

l’experiència i formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la  

substitució, degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en 

relació a la formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues 

persones per prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap 

formació addicional. 

 
 En relació al canvi número 2, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del  

col·laborador inicialment proposat, va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa, i per aquest motiu, la mercantil ha presentat l’experiència 

concreta de la persona que pretén ser la substituta, per tal d’avaluar-ne l’equivalència: 
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per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a 

l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va obtenir la 

màxima puntuació per haver acreditat la realització de tres treballs en el sector públic efectuats 

pel col·laborador d’aquest equip i un efectuat pel cap d’equip. En aquest sentit, la mercantil  

presenta tres treballs realitzats en el sector públic per part de la persona que ha de substituir la 

inicialment proposada. 

 
per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil va 

presentar dos treballs, un dels quals s’acredità que fou realitzat pel col·laborador presentat. En 

aquest sentit, la mercantil presenta un treball realitzat en el sector públic local per part de la 

persona que ha de substituir la inicialment proposada. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Tot i que s’admet la modificació, resta pendent, per tal que aquesta persona pugui començar a  

operar, que aquesta realitzi la formació bàsica prevista a la clàusula 44a del PCAP. En aquest sentit, 

es fa constar que s’ha habilitat una nova sessió que es durà a terme el mes de maig per tot aquell 

personal que inicialment no va poder realitzar la formació. 

 
Per aquests motius es consideren justificades i adequades les dues modificacions sol·licitades per 

l’empresa CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P. 

 
Modificacions sol·licitades per l’empresa GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA S.A 

 
Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 Persona que es va presentar com a   

 personal extra d’un equip mínim adscrit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,  

1. 
a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
Modificació admesa 

 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4  

 5.3 i 5.4   

 Persona que es va presentar com a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,  

2. 
personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
Modificació admesa 

 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4  
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 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

  

 
 
 

3. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador d’un equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

4. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

5. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 

 En relació als canvis número 1, 2, 4 i 5, cal considerar que existeix una equivalència entre 

l’experiència i formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la  

substitució, degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en 

relació a la formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues 

persones per prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap 

formació addicional. 

 
 En relació al canvi número 3, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del  

col·laborador inicialment proposat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa, i per tant, existeix una equivalència en l’experiència 

inicialment aportada, atès que la mercantil no va presentar: 

 

 
per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a 

l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, cap treball realitzat pel 

col·laborador inicialment presentat. 

 
per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, cap treball 

realitzat pel col·laborador inicialment presentat. 
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D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Per aquests motius es consideren justificades i adequades les cinc modificacions sol·licitades per 

l’empresa GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA S.A. 

 
Modificacions sol·licitades per l’empresa KPMG AUDITORIES S.L.P 

 
Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 Persona que es va presentar com a   

1. 
col·laborador d’un equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3 i 2.4 
Modificació admesa 

 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4   

 
 Cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del col·laborador inicialment 

proposat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la proposició tècnica d’aquesta 

empresa, i per tant, existeix una equivalència en l’experiència inicialment aportada, atès que la 

mercantil no va presentar: 

 
per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a 

l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, cap treball realitzat pel 

col·laborador inicialment presentat. 

 
per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, cap treball 

realitzat pel col·laborador inicialment presentat. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Per aquests motius es considera justificada i adequada la modificació sol·licitada per l’empresa KPMG 

AUDITORIES S.L.P 
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Modificacions sol·licitades per l’empresa MORISON ACPM AUDITORES S.L.P 

 
Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 
1. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador d’un equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes del sublot 5.1 

 
5.1 

 
Modificació admesa 

 
 Cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del col·laborador inicialment 

proposat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la proposició tècnica d’aquesta  

empresa, i per tant, existeix una equivalència en l’experiència inicialment aportada, atès que la 

mercantil no va presentar: 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a 

l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, cap treball realitzat pel 

col·laborador inicialment presentat. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips adscrits 

a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, cap treball realitzat pel 

col·laborador inicialment presentat. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Per aquests motius es considera justificada i adequada la modificació sol·licitada per l’empresa 

MORISON ACPM AUDITORES S.L.P. 

 
Modificacions sol·licitades per l’empresa RSM SPAIN AUDITORES S.L.P 

 
Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 

1. 

Persona que es va presentar com a cap 

d’un equip mínim adscrit a l’execució 

dels contractes dels sublots 4.1, 4.2, 4.3 i 

4.4 

 

4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 

 

Modificació admesa 

 
 Cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del col·laborador inicialment 

proposat, va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la proposició tècnica d’aquesta 
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empresa, i per aquest motiu, la mercantil ha presentat l’experiència concreta de la persona que 

pretén ser la substituta, per tal d’avaluar-ne l’equivalència: 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a 

l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va obtenir la màxima 

puntuació per haver acreditat la realització de quatre treballs en el sector públic efectuats pel cap 

d’equip. En aquest sentit, la mercantil presenta quatre treballs realitzats en el sector públic per part 

de la persona que ha de substituir la inicialment proposada. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips adscrits 

a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil va presentar 

tres treballs realitzats pel cap d’equip inicialment presentat. En aquest sentit, la mercantil presenta 

tres treball realitzats en el sector públic local per part de la persona que ha de substituir la 

inicialment proposada. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del cap d’equip inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Altrament, s’ha destacat que, de conformitat amb el que estableix la clàusula 16a del PCAP, la 

persona que es proposa per la substitució està degudament inscrita al ROAC i disposa de la formació 

adequada per a la prestació dels serveis corresponents. 

 
Per aquests motius es considera justificada i adequada la modificació sol·licitada per l’empresa RSM 

SPAIN AUDITORES S.L.P.” 

 
Vist que també ha estat sol·licitat a aquest òrgan de contractació la modificació de la composició de 

diferents equips, presentats per una mateixa mercantil, per motius organitzatius del personal de la 

pròpia empresa i vist l’informe tècnic emès en base a l’anàlisi de l’adequació i idoneïtat d’aquestes 

modificacions, el contingut del qual es transcriu seguidament: 

 
“Modificacions sol·licitades per l’empresa FAURA- CASAS AUDITORS CONSULTORS S.L 

 
Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 

1. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 

Modificació admesa 
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 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

  

 
 

 
2. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 

 
3. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

4. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 

 
5. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

6. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

7. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador d’un equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 

8. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador d’un equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 

Modificació admesa 
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 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

  

 
 
 

9. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

10. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador d’un equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

11. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

12. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

13. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

14. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 
 
 

Modificació admesa 

 

15. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 

Modificació admesa 
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 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

  

 

 En relació als canvis número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, cal considerar que existeix una 

equivalència entre l’experiència i formació de la persona inicialment presentada amb la de la 

persona proposada per la substitució, degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de 

l’equip mínim adscrit a l’execució dels contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència 

concreta. D’altra banda, en relació a la formació, cal considerar que existeix una homologació de la 

titulació bàsica de les dues persones per prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li 

requeria ni se li valorava cap formació addicional. 

 
 En relació als canvis número 7 i 8, cal fer esment que es sol·licita un intercanvi d’equip entre 

aquestes dues persones. Determinar que com que aquestes ja van ser presentades i avaluades en la 

fase de licitació de l’Acord marc, i per tant, el seu canvi d’equip no fa variar la puntuació pels criteris  

de judici de valor de l’empresa pels sublots afectats, també es considera que la formació i 

experiència són equivalents atès que: 

 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits 

a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, no es va avaluar cap treball 

realitzat pel col·laborador inicialment presentat. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, no es va 

valorar cap treball realitzat pel col·laborador inicialment presentat. 

 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
 En relació al canvi número 10, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del 

col·laborador inicialment presentat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa, i per tant, existeix una equivalència en l’experiència 

inicialment aportada, atès que la mercantil no va presentar: 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a 

l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, cap treball realitzat pel 

col·laborador inicialment presentat. 
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- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips adscrits 

a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, cap treball realitzat pel 

col·laborador inicialment presentat. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Per aquests motius es consideren justificades i adequades les quinze modificacions sol·licitades per 

l’empresa FAURA- CASAS AUDITORS CONSULTORS S.L.” 

 
Vist que en data 9 de març de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM, com a òrgan de contractació, 

va aprovar inicialment les citades modificacions de l’Acord marc en qüestió, les quals van ser 

degudament notificades a les empreses interessades en el procediment, atorgant-los-hi el corresponent 

període d’audiència, dins del qual no es va rebre cap al·legació. En aquest sentit, la Comissió de 

Presidència en data 18 de juny de 2020 va aprovar definitivament les modificacions relacionades en 

aquest apartat. 

 
10.- Vist que l’empresa MAZARS AUDITORES S.L.P seleccionada en aquest Acord marc va comunicar en 

data 26 de maig de 2020 a aquesta entitat la sol·licitud de modificació de cert personal adscrit a 

l’execució dels contractes per motius d’extinció de la seva relació laboral o per motius organitzatius del 

personal de la pròpia empresa, és procedent, d’acord amb la clàusula 50a apartat c) del PCAP, iniciar 

l’expedient de modificació de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les 

actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions, analitzant la procedència dels canvis 

sol·licitats. 

Vist que es va emetre el corresponent informe tècnic sobre la procedència dels canvis sol·licitats, en 

base a l’estudi de l’experiència i formació del personal proposat, i vist que l’esmentat informe ha estat  

subscrit per la Comissió de suport de l’Acord marc, el contingut del qual es transcriu seguidament: 

 
*Destacar que per motius de protecció de dades personals no s’identifica la denominació de les persones sobre les quals es sol·licita 

aquesta modificació. 

 

Modificacions sol·licitades per l’empresa MAZARS AUDITORES S.L.P 

 
 

Núm. canvi 
Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el 

canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 
1. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

 
1.1 

 
Modificació admesa 
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 sublot 1.1   

 

2. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 1.4 

 

1.4 

 

Modificació admesa 

 

3. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 1.4 

 

1.4 

 

Modificació admesa 

 

4. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 1.4 

 

1.4 

 

Modificació admesa 

 
 

5. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 2.1 

 
 

2.1 

 
 

Modificació admesa 

 

6. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 2.4 

 

2.4 

 

Modificació admesa 

 

7. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 2.4 

 

2.4 

 

Modificació admesa 

 

8. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 2.4 

 

2.4 

 

Modificació admesa 

 

9. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 4.1 

 

4.1 

 

Modificació admesa 

 

10. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 4.4 

 

4.4 

 

Modificació admesa 

 

11. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 4.4 

 

4.4 

 

Modificació admesa 
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12. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 4.4 

 

4.4 

 

Modificació admesa 

 

13. 

Persona que es va presentar com a 

cap d’equip d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes del sublot 

5.1 

 

5.1 

 

Modificació admesa 

 

14. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.1 

 

5.1 

 

Modificació no admesa 

 

 
15. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.1 

 

5.1 

 

Modificació admesa 

 

 
16. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.1 

 

5.1 

 

Modificació admesa 

 

 
17. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.1 

 

5.1 

 

Modificació admesa 

 

18. 

Persona que es va presentar com a 

cap d’equip d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes del sublot 

5.2 

 

5.2 

 

Modificació admesa 

 

19. 

Persona que es va presentar com a 

col·laborador d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.2 

 

5.2 

 

Modificació admesa 

 

20. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.2 

 

5.2 

 

Modificació admesa 

 

21. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.2 

 

5.2 

 

Modificació admesa 

22. 
Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 
5.2 Modificació admesa 
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 adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.2 

  

 

23. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.4 

 

5.4 

 

Modificació admesa 

 

24. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.4 

 

5.4 

 

Modificació admesa 

 

25. 

Persona que es va presentar com a 

personal extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels contractes del 

sublot 5.4 

 

5.4 

 

Modificació admesa 

 

Canvis sublot 1.1 

 En relació al canvi número 1 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
Canvis sublot 1.4 

 En relació als canvis número 2, 3 i 4 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
Canvis sublot 2.1 

 En relació al canvi número 5 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 
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Canvis sublot 2.4 

 En relació als canvis número 6,7 i 8 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
Canvis sublot 4.1 

 En relació al canvi número 9 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
Canvis sublot 4.4 

 En relació als canvis número 10, 11 i 12 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, degut 

a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels contractes, 

i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la formació, cal 

considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per prestar aquests 

serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació addicional. 

 
Canvis sublot 5.1 

 En relació al canvi número 13, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del 

cap d’equip inicialment proposat, va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la proposició  

tècnica d’aquesta empresa, i per aquest motiu, la mercantil ha presentat l’experiència concreta de la 

persona que pretén ser la substituta, per tal d’avaluar-ne l’equivalència: 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits 

a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va obtenir la 

màxima puntuació per haver acreditat la realització de quatre treballs en el sector públic 

efectuats pel cap d’equip. En aquest sentit, la mercantil declara la realització de quatre treballs 

realitzats en el sector públic per part de la persona que ha de substituir la inicialment 

proposada. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil va 

presentar tres treballs però cap d’ells va ser realitzat pel cap d’equip. 

mailto:acm@acm.cat
http://www.acm.cat/


Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

www.acm.cat 

Central de Contractació de l’ACM 

Expedient de contractació núm. 2018.06 

Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

Página 28 de 45 

 

 

 

 

D’altra banda, també cal fer esment que la formació del cap d’equip inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Altrament, s’ha destacat que, de conformitat amb el que estableix la clàusula 16a del PCAP, la 

persona que es proposa per la substitució està degudament inscrita al ROAC i disposa de la formació 

adequada per a la prestació dels serveis corresponents. 

 
 En relació al canvi número 14, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del 

col·laborador inicialment proposat, va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa, i per aquest motiu, la mercantil ha presentat l’experiència  

concreta de la persona que pretén ser la substituta, per tal d’avaluar-ne l’equivalència: 

 
- com ha estat citat en el punt anterior, per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor  

“Grau d’experiència dels equips adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el 

sector públic”, la mercantil va obtenir la màxima puntuació per haver acreditat la realització de 

quatre treballs en el sector públic efectuats pel cap d’equip. En aquest sentit, la mercantil 

declara la realització de quatre treballs realitzats en el sector públic per part de la persona que 

es proposa per substituir al cap d’equip. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil va 

presentar tres treballs realitzats pel col·laborador inicialment proposat, en aquest sentit, 

l’empresa presenta l’experiència de la persona substituta, en la que declara tres treballs, no 

obstant, només un d’ells ha estat realitzat a ens instrumentals locals, que eren la tipologia de 

treballs que eren objecte de valoració. 

 
Per aquest motiu, es considera que no existeix una equivalència en l’experiència entre la 

persona col·laboradora inicialment presentada i la proposada com a substituta. No obstant, cal 

tenir en compte que la puntuació relativa del nivell d’especialització també podia ser obtinguda 

per part dels treballs realitzats per la persona proposada com a cap d’equip i, per aquest motiu, 

també cal tenir en consideració els treballs realitzats pel cap d’equip a ens instrumentals locals. 

En el present supòsit, tampoc es declaren treballs realitzats a ens instrumentals locals per part 

de la persona proposada com a cap d’equip. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 
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en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
 En relació als canvis número 15, 16 i 17 cal considerar que existeix una equivalència entre 

l’experiència i formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la  

substitució, degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a  

l’execució dels contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en 

relació a la formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues 

persones per prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap 

formació addicional. 

 
Canvis sublot 5.2 

 En relació al canvi número 18, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del 

cap d’equip inicialment proposat, va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la proposició  

tècnica d’aquesta empresa, i per aquest motiu, la mercantil ha presentat l’experiència concreta de la 

persona que pretén ser la substituta, per tal d’avaluar-ne l’equivalència: 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va 

obtenir la màxima puntuació per haver acreditat la realització de quatre treballs en el sector 

públic efectuats pel cap d’equip. En aquest sentit, la mercantil declara la realització de quatre 

treballs realitzats en el sector públic per part de la persona que ha de substituir la inicialment 

proposada. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil 

no va presentar cap treball. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del cap d’equip inicialment presentat 

és totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la 

titulació corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del 

“Nivell de formació en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar 

cap formació addicional relacionada amb les entitats locals. 

 
Altrament, s’ha destacat que, de conformitat amb el que estableix la clàusula 16a del PCAP, 

la persona que es proposa per la substitució està degudament inscrita al ROAC i disposa de 

la formació adequada per a la prestació dels serveis corresponents. 

 
 En relació al canvi número 19, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del 

col·laborador inicialment proposat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa, atès que: 
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- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va 

obtenir la màxima puntuació per haver acreditat la realització de quatre treballs en el sector 

públic efectuats pel cap d’equip. En aquest sentit, la mercantil declara la realització de quatre 

treballs realitzats en el sector públic per part de la persona que es proposa per substituir al cap 

d’equip. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil 

no va presentar cap treball realitzat a ens instrumentals locals i per aquest motiu, existeix 

equivalència entre la persona col·laboradora inicialment presentada i la proposada per ser la 

substituta. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del la persona col·laboradora inicialment 

presentada és totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la 

titulació corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de 

formació en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació 

addicional relacionada amb les entitats locals. 

 
 En relació als canvis número 20, 21 i 22 cal considerar que existeix una equivalència entre 

l’experiència i formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la  

substitució, degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a  

l’execució dels contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en 

relació a la formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues 

persones per prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap 

formació addicional. 

 
Canvis sublot 5.4 

 En relació als canvis número 23, 24 i 25 cal considerar que existeix una equivalència entre 

l’experiència i formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la  

substitució, degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a  

l’execució dels contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en 

relació a la formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues 

persones per prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap 

formació addicional. 

 
Per tots aquests motius es va considerar justificada i adequada la modificació sol·licitada per l’empresa 

MAZARS AUDITORES S.L.P, excepte pel que fa al canvi número 14 relatiu al sublot 5.1. 

 
En aquest sentit, en data 18 de juny de 2020 la Comissió de Presidència va prendre un acord pel qual 

establí l’aprovació inicial de la citada modificació en els termes reproduïts, el qual va ser degudament 
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notificat a les empreses interessades en el procediment, atorgant-los-hi el corresponent període 

d’audiència, dins del qual no es va rebre cap al·legació. Així mateix, en data 27 de juliol de 2020, la 

Comissió de Presidència aprovà definitivament l’esmentada modificació. 

 
11.- Vist que l’empresa PLETA AUDITORES S.L.P seleccionada en aquest Acord marc va comunicar en 

data 13 de juliol de 2020 a aquesta entitat la sol·licitud de modificació de cert personal adscrit a 

l’execució dels contractes per motius d’extinció de la seva relació laboral o per motius organitzatius del 

personal de la pròpia empresa, és procedent, d’acord amb la clàusula 50a apartat c) del PCAP, iniciar 

l’expedient de modificació de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les 

actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions, analitzant la procedència dels canvis 

sol·licitats. 

Vist que es va emetre el corresponent informe tècnic sobre la procedència dels canvis sol·licitats, en 

base a l’estudi de l’experiència i formació del personal proposat, i vist que l’esmentat informe va ser 

subscrit per la Comissió de suport de l’Acord marc, el contingut del qual es transcriu seguidament: 

 
*Destacar que per motius de protecció de dades personals no s’identifica la denominació de les persones sobre les quals es sol·licita 

aquesta modificació. 

 

Modificacions sol·licitades per l’empresa PLETA AUDITORES S.L.P 

 
Núm. canvi 

Persona sobre la que es 

sol·licita el canvi 

Sublots en relació 

als que es 

sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació 

proposada 

 
 
 

1. 

Persona que es va 

presentar com a 

col·labroadora d’un equip 

mínim adscrit a l’execució 

dels contractes del sublot 

1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 

 

 
1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 

5.1, 5.2 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

2. 

Persona que es va 

presentar com a personal 

extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels 

contractes del sublot 1.1, 

1.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 

 

 
1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 

5.1, 5.2 

 
 
 

Modificació admesa 

 
 
 

3. 

Persona que es va 

presentar com a personal 

extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels 

contractes del sublot 1.1, 

1.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2 

 

 
1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 

5.1, 5.2 

 
 
 

Modificació admesa 

 
Canvis sublot 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 5.1 i 5.2 

mailto:acm@acm.cat
http://www.acm.cat/


Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

acm@acm.cat 

www.acm.cat 

Central de Contractació de l’ACM 

Expedient de contractació núm. 2018.06 

Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

Página 32 de 45 

 

 

 

 En relació al canvi número 1, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del  

col·laborador inicialment proposat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa, i per aquest motiu, tot i que la mercantil ha presentat 

l’experiència concreta de la persona que pretén ser la substituta, per tal d’avaluar-ne l’equivalència, 

la modificació pot ser admesa automàticament vist que no va ser obtinguda cap puntuació en relació 

al criteri d’experiència o nivell d’especialització per part del col·laborador, vist que no van ser 

declarats treballs realitzats per a la seva persona. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no va ser puntuada cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
 En relació als canvis número 2 i 3 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
Per tots aquests motius es va considerar justificada i adequada la modificació sol·licitada per l’empresa 

PLETA AUDITORES S.L.P. 

 
En aquest sentit, en data 27 de juliol de 2020 va ser aprovada inicialment la modificació de l’Acord marc 

sol·licitada per l’empresa PLETA AUDITORES S.L.P i en el corresponent període d’audiència no van ser 

rebudes al·legacions al respecte, així doncs, en data 2 de novembre de 2020 va ser aprovada 

definitivament la citada modificació. 

 
12.- Estant a punt de finalitzar el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els 

principis, d’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, es 

considera com a opció més beneficiosa per a totes les parts procedir a la primera pròrroga de la totalitat 

dels lots adjudicats de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions 

d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Expedient 2018.06). 

 
En data 27 de juliol de 2020 la Comissió de Presidència va acordar aprovar inicialment la primera 

pròrroga de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria 

pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2018.06). 
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Aquest acord va ser notificat a totes les empreses seleccionades en aquest Acord marc i s’atorga el 

corresponent període d’audiència, dins del qual l’empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS S.L va 

comunicar que no volia procedir a prorrogar aquest Acord marc, en canvi, la resta d’empreses van 

mostrar la seva conformitat. 

 
Vist que l’article 29.2 de la LCSP atorga a l’òrgan de contractació la facultat de decidir si s’ha de procedir 

a prorrogar l’Acord marc, ateses les al·legacions efectuades per les diferents empreses, en data 2 de 

novembre de 2020, la Comissió de Presidència va aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc, 

excepte pel què fa a l’empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS S.L. 

 
13.- Vist que l’empresa GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA S.A seleccionada en aquest 

Acord marc va comunicar, en data 1 de setembre de 2020, a aquesta entitat la sol·licitud de modificació 

de cert personal adscrit a l’execució dels contractes per motius d’extinció de la seva relació laboral o per 

motius organitzatius del personal de la pròpia empresa, és procedent, d’acord amb la clàusula 50a 

apartat c) del PCAP, iniciar l’expedient de modificació de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la 

intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions, analitzant la 

procedència dels canvis sol·licitats. 

 
Vist que es va emetre el corresponent informe tècnic sobre la procedència dels canvis sol·licitats, en 

base a l’estudi de l’experiència i formació del personal proposat, i vist que l’esmentat informe ha estat  

subscrit per la Comissió de suport de l’Acord marc, el contingut del qual es transcriu seguidament: 

 
*Destacar que per motius de protecció de dades personals no s’identifica la denominació de les persones sobre les quals es sol·licita 

aquesta modificació. 

 

Modificacions sol·licitades per l’empresa GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA S.A 

 
Núm. canvi 

Persona sobre la que es sol·licita el 

canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el 

canvi 

Admissió de la 

modificació 

proposada 

 Persona que es va presentar com a  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 

 col·laboradora d’un equip mínim adscrit  

 
1. 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

Modificació 

admesa 

 5.3 i 5.4  

 Persona que es va presentar com a   

 personal extra d’un equip mínim adscrit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,  

2. 
a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

Modificació 

admesa 

 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4  

 5.3 i 5.4   
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3. 

Persona que es va presentar com a 

col·laboradora d’un equip mínim adscrit 

a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3 i 5.4 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 

 
Modificació 

admesa 

 Persona que es va presentar com a 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 

 col·laboradora d’un equip mínim adscrit  

4. 
a l’execució dels contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 

Modificació 

admesa 

 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2,  

 5.3 i 5.4  

 

Canvis sublots 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 

 En relació als canvi número 1, 3 i 4 cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada 

del col·laborador inicialment proposat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa, i per aquest motiu, la modificació pot ser admesa 

automàticament vist que no va ser obtinguda cap puntuació en relació al criteri d’experiència o nivell 

d’especialització per part del col·laborador, vist que no van ser declarats treballs realitzats per a la 

seva persona. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no va ser puntuada cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
 En relació al canvi número 2 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
Per aquests motius es considera justificada i adequada la modificació sol·licitada per l’empresa 

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA S.A. 

 
Vist que en data 2 de novembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM acordà aprovar inicialment 

la citada modificació, obrint el corresponent període d’audiència de les empreses interessades, i vist que 

en el corresponent període d’audiència no es va rebre cap al·legació al respecte. 
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16.- Vist que les empreses AUDRIA AUDITORIA CONSULTORIA S.L.P i RSM SPAIN AUDITORES S.L.P 

seleccionades en aquest Acord marc van comunicar en data 4 i 13 de novembre de 2020 a aquesta 

entitat la sol·licitud de modificació de cert personal adscrit a l’execució dels contractes per motius 

d’extinció de la seva relació laboral o per motius organitzatius del personal de la pròpia empresa, és 

procedent, d’acord amb la clàusula 50a apartat c) del PCAP, iniciar l’expedient de modificació de l’Acord 

marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control 

financer de subvencions, analitzant la procedència dels canvis sol·licitats. 

 
Vist que es va emetre el corresponent informe tècnic sobre la procedència dels canvis sol·licitats, en 

base a l’estudi de l’experiència i formació del personal proposat, i vist que l’esmentat informe ha estat 

subscrit per la Comissió de suport de l’Acord marc, el contingut del qual es transcriu seguidament: 

 
*Destacar que per motius de protecció de dades personals no s’identifica la denominació de les persones sobre les quals es sol·licita 

aquesta modificació. 

 

Modificacions sol·licitades per l’empresa AUDRIA AUDITORIA CONSULTORIA S.L.P 

Núm. 

canvi 

 
Persona sobre la que es sol·licita el canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el 

canvi 

Admissió de la 

modificació 

proposada 

 

 
1. 

Persona que es va presentar com a 

col·laboradora d’un equip mínim adscrit a 

l’execució dels contractes dels sublots 1.1, 

1.4, 4.1 i 5.2 

 

 
1.1, 1.4, 4.1 i 5.2 

 

 
Modificació admesa 

 
Canvis sublots 1.1, 1.4, 4.1, 5.4 

En primer lloc destacar que aquest canvi suposa la modificació d’un equip que ja va ser modificat una 

vegada adjudicat l’Acord marc, vist que en data 18 de juny de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM 

va acordar aprovar definitivament la modificació del col·laborador d’un dels equips adscrits a l’execució 

de l’Acord marc dels sublots 1.1, 1.4, 4.1 i 5.4. 

 
 En relació al canvi número 1, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del  

col·laborador inicialment proposat, no va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa i per tant, existeix una equivalència de la seva experiència 

amb la de la persona que es presenta a efectes de modificació, atès que: 

 
-  en relació al criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a l’execució del 

contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va obtenir la màxima puntuació 

per haver acreditat la realització de quatre treballs en el sector públic efectuats pel cap de 

l’equip mínim on figurava adscrit aquest col·laborador. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil no 
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va presentar l’acreditació corresponent i per tant, no va ser avaluada aquesta experiència per 

cap dels membres dels equips mínims proposats. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·laborador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

adequada per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació en 

l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Per aquests motius es considera justificada i adequada la modificació sol·licitada per l’empresa 

AUDRIA AUDITORIA CONSULTORIA S.L.P. 

 
Modificacions sol·licitades per l’empresa RSM SPAIN AUDITORES S.L.P 

Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita 

el canvi 

Sublots en relació als que es 

sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 Persona que es va presentar com   

 
1. 

a cap d’equip d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels 

contractes dels sublots 1.1, 1.2, 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.3 

 
Modificació admesa 

 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3   

 Persona que es va presentar com   

 
2. 

a col·laboradora d’un equip 

mínim adscrit a l’execució dels 

contractes dels sublots 1.1, 1.2, 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.3 

 
Modificació admesa 

 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3   

 Persona que es va presentar com   

 a personal extra d’un equip   

 mínim adscrit a l’execució dels 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3,  

3. contractes dels sublots 1.1, 1.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, Modificació admesa 

 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4  

 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2,   

 5.3, 5.4   

 Persona que es va presentar com   

 a personal extra d’un equip   

 mínim adscrit a l’execució dels 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3,  

4. contractes dels sublots 1.1, 1.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, Modificació admesa 

 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4  

 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2,   

 5.3, 5.4   

 

 
Canvis sublots 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
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 En relació al canvi número 1, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del cap 

d’equip inicialment proposat, va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la proposició 

tècnica d’aquesta empresa, i per aquest motiu, la mercantil ha presentat l’experiència concreta de la 

persona que pretén ser la substituta, per tal d’avaluar-ne l’equivalència: 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a 

l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va obtenir la 

màxima puntuació per haver acreditat la realització de quatre treballs en el sector públic 

efectuats pel cap d’equip. En aquest sentit, la mecantil presenta quatre treballs realitzats en el  

sector públic per part de la persona que ha de substituir la inicialment proposada. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil va 

presentar tres treballs realitzats pel cap d’equip inicialment presentat. En aquest sentit, la 

mecantil presenta tres treball realitzats en el sector públic local per part de la persona que ha de 

substituir la inicialment proposada. 

 
 

D’altra banda, també cal fer esment que la formació del cap d’equip inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local del cap d’equip”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Altrament, s’ha destacat que, de conformitat amb el que estableix la clàusula 16a del PCAP, la 

persona que es proposa per la substitució està degudament inscrita al ROAC i disposa de la formació 

adequada per a la prestació dels serveis corresponents. 

 
 En relació al canvi número 2, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada de la 

persona col·laboradora inicialment proposada, va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de 

la proposició tècnica d’aquesta empresa, i per aquest motiu, la mercantil ha presentat l’experiència  

concreta de la persona que pretén ser la substituta, per tal d’avaluar-ne l’equivalència: 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a 

l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va obtenir la 

màxima puntuació per haver acreditat la realització de quatre treballs en el sector públic 

efectuats pel col·laborador. En aquest sentit, la mecantil presenta quatre treballs realitzats en el 

sector públic per part de la persona que ha de substituir la inicialment proposada. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil va 

presentar tres treballs realitzats pel col·laborador inicialment presentat. En aquest sentit, la 

mecantil presenta tres treball realitzats en el sector públic local per part de la persona que ha de 
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substituir la inicialment proposada. 
 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del cap d’equip inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

corresponent per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació 

en l’administració pública local de l’equip de treball”, no es va presentar cap formació addicional 

relacionada amb les entitats locals. 

 
Canvis sublots 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

 En relació als canvis número 3 i 4, cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquesta es va presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels 

contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
Per aquests motius es consideren justificades i adequades les modificacions sol·licitades per 

l’empresa RSM SPAIN AUDITORES S.L.P. 

 
Vist que en data 23 de novembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM acordà aprovar 

inicialment les modificacions sol·licitades per l’empresa AUDRIA AUDITORIA CONSULTORIA S.L.P. i 

l’empresa RSM SPAIN AUDITORES S.L.P, obrint el corresponent període d’audiència de les empreses 

interessades, dins del qual no es va rebre cap al·legació. 

 
17.- Vist que l’empresa CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P va sol·licitar en data 30 de novembre de 2020 

a l’ACM modificacions de cert personal adscrit a l’execució dels contractes per motius d’extinció de la 

seva relació laboral amb les mercantils en qüestió, o bé, modificacions de la composició d’alguns equips 

presentats per una mateixa mercantil, per motius organitzatius del personal de la pròpia empresa, és 

procedent, d’acord amb la clàusula 50a apartat c) del PCAP, iniciar l’expedient de modificació de l’Acord 

marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control 

financer de subvencions, analitzant la procedència dels canvis sol·licitats. 

 
Vist que es va emetre el corresponent informe tècnic sobre la procedència dels canvis sol·licitats, en 

base a l’estudi de l’experiència i formació del personal proposat, i vist que l’esmentat informe ha estat  

subscrit per la Comissió de suport de l’Acord marc, el contingut del qual es transcriu seguidament: 

 
*Destacar que per motius de protecció de dades personals no s’identifica la denominació de les persones sobre les quals es sol·licita 

aquesta modificació. 

 

Modificacions sol·licitades per l’empresa CROWE AUDITORES ESPAÑA S.L.P 

Núm. Persona sobre la que es Sublots en relació als Admissió de la modificació 
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canvi sol·licita el canvi que es sol·licita el 

canvi 

proposada 

 
 
 
 

 
1. 

Persona que es va 

presentar com a cap 

d’equip d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels 

contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

 
 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 
 
 
 

 
Modificació admesa 

 
 
 
 

 
2. 

Persona que es va 

presentar com a cap 

d’equip d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels 

contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

 
 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 
 
 
 

 
Modificació admesa 

 
 
 
 

 
3. 

Persona que es va 

presentar com a personal 

extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels 

contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

 
 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 
 
 
 

 
Modificació admesa 

 
 
 
 

 
4. 

Persona que es va 

presentar com a personal 

extra d’un equip mínim 

adscrit a l’execució dels 

contractes dels sublots 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

 
 

 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 
 
 
 

 
Modificació admesa 
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Canvis sublots 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

En primer lloc destacar que aquest canvi suposa la modificació d’un equip que ja va ser modificat una 

vegada adjudicat l’Acord marc, vist que en data 18 de juny de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM 

va acordar aprovar definitivament la modificació d’un dels equips adscrits a l’execució de l’Acord marc 

dels sublots 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

 
 En relació al canvi número 1, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del cap 

d’equip inicialment proposat, va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la proposició 

tècnica d’aquesta empresa i per tant, existeix una equivalència de la seva experiència amb la de la 

persona que es presenta a efectes de modificació, atès que: 

 
-  en relació al criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a l’execució del 

contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va obtenir la màxima puntuació 

per haver acreditat la realització d’un treball en el sector públic efectuat pel cap de l’equip 

mínim i tres treballs del col·laborador on figurava adscrit aquest col·laborador. I en aquest cas, 

l’empresa presenta una nova persona com a cap d’equip que també ha realitzat un treball. 

 
- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil va 

presentar l’acreditació corresponent sobre dos treballs realitzats pel cap d’equip i un treball 

realitzat pel col·laborador i, en aquest cas, l’empresa presenta una persona com a cap d’equip 

que ha realitzat tres treballs al sector públic local. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del cap d’equip inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

adequada per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació en 

l’administració pública local del ap d’equip”, no es va presentar cap formació addicional relacionada 

amb les entitats locals. 

 
 En relació al canvi número 2, cal considerar que l’experiència que va ser declarada i avaluada del 

col·laborador inicialment proposat, va ser determinant per l’obtenció de la puntuació de la 

proposició tècnica d’aquesta empresa i per tant, existeix una equivalència de la seva experiència 

amb la de la persona que es presenta a efectes de modificació, atès que: 

 
-  en relació al criteri de judici de valor “Grau d’experiència dels equips adscrits a l’execució del 

contracte en realitzar auditories en el sector públic”, la mercantil va obtenir la màxima puntuació 

per haver acreditat la realització d’un treball en el sector públic efectuat pel cap de l’equip 

mínim i tres treballs del col·laborador on figurava adscrit aquest col·laborador. I en aquest cas, 

l’empresa presenta una nova persona com a col·laborador que també ha realitzat un mínim de 

tres treballs en el sector públic, atès que es declara la realització de treballs a dues entitats 

durant diferents anualitats. 
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- per tal d’obtenir puntuació pel criteri de judici de valor “Nivell d’especialització dels equips 

adscrits a l’execució del contracte en realitzar auditories en el sector públic local”, la mercantil va 

presentar l’acreditació corresponent sobre dos treballs realitzats pel cap d’equip i un treball 

realitzat pel col·laborador i, en aquest cas, l’empresa presenta una persona com a cap d’equip 

que ha realitzat tres treballs al sector públic local i per tant, no és necessari que a efectes de 

conservar el nivell d’especialització de l’equip, que el col·laborador hagi efectuat treballs, atès 

que aquests ja han acreditats sobre el cap d’equip i el criteri d’adjudicació que valorava aquest 

aspecte ho feia pel conjunt de l’equip. Així doncs, amb la proposta de modificació de personal 

efectuada, es mantindria globalment el nivell d’especialització inicialment presentat i que va ser 

valorat. 

 
D’altra banda, també cal fer esment que la formació del col·labroador inicialment presentat és 

totalment equivalent a la de la nova persona proposada, atès que ambdós ostenten la titulació 

adequada per l’exercici d’aquests treballs i perquè, en relació a l’avaluació del “Nivell de formació en 

l’administració pública local del ap d’equip”, no es va presentar cap formació addicional relacionada 

amb les entitats locals. 

 
 En relació als canvis número 3 i 4, cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i  

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, 

degut a que aquestes es van presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució 

dels contractes, i per tant, no va ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la 

formació, cal considerar que existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per 

prestar aquests serveis, atès que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació 

addicional. 

 
Per aquests motius es considera justificada i adequada la modificació sol·licitada per l’empresa CROWE 

AUDITORES ESPAÑA S.L.P. 

 
Vist que en data 21 de desembre de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM acordà aprovar 

inicialment la modificació de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les 

actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2018.06) sol·licitada per l’empresa CROWE AUDITORES ESPAÑA, S.L.P i en el 

corresponent període d’audiència no van ser rebudes al·legacions al respecte. 

 
18.- Vist que l’empresa AUREN AUDITORES SP, S.L.P va sol·licitar en data 18 de gener de 2021 a l’ACM 

modificacions de cert personal adscrit a l’execució dels contractes com a personal extra, o bé, 

modificacions de la composició d’alguns equips presentats per una mateixa mercantil, per motius 

organitzatius del personal de la pròpia empresa, és procedent, d’acord amb la clàusula 50a apartat c) del 

PCAP, iniciar l’expedient de modificació de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció 

en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions, analitzant la procedència dels 

canvis sol·licitats. 
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Vist que es va emetre el corresponent informe tècnic sobre la procedència dels canvis sol·licitats, en 

base a l’estudi de l’experiència i formació del personal proposat, i vist que l’esmentat informe ha estat 

subscrit per la Comissió de suport de l’Acord marc, el contingut del qual es transcriu seguidament: 

 
*Destacar que per motius de protecció de dades personals no s’identifica la denominació de les persones sobre les quals es sol·licita 

aquesta modificació. 

 

Modificacions sol·licitades per l’empresa AUREN AUDITORES SP, S.L.P 

Núm. 

canvi 

Persona sobre la que es sol·licita 

el canvi 

Sublots en relació als 

que es sol·licita el canvi 

Admissió de la 

modificació proposada 

 

1. 

Persona que es va presentar com 

a personal extra d’un equip 

mínim adscrit a l’execució dels 

contractes del sublots 1.1 i 2.1 

 
1.1 

2.1 

 

Modificació admesa 

 

2. 

Persona que es va presentar com 

a personal extra d’un equip 

mínim adscrit a l’execució dels 

contractes dels sublots 1.1 i 2.1 

 
1.1 

2.1 

 

Modificació admesa 

 
Canvis sublot 1.1 

 En relació als canvis número 1 i 2 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, tot 

i que només seria necessària l’equivalència en la formació degut a que aquesta modificació es va 

presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels contractes, i per tant, no va 

ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la formació, cal considerar que 

existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per prestar aquests serveis, atès 

que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació addicional. 

 
Canvis sublot 2.1 

 En relació als canvis número 1 i 2 cal considerar que existeix una equivalència entre l’experiència i 

formació de la persona inicialment presentada amb la de la persona proposada per la substitució, tot 

i que només seria necessària l’equivalència en la formació degut a que aquesta modificació es va  

presentar com a personal extra de l’equip mínim adscrit a l’execució dels contractes, i per tant, no va 

ser valorada una experiència concreta. D’altra banda, en relació a la formació, cal considerar que 

existeix una homologació de la titulació bàsica de les dues persones per prestar aquests serveis, atès 

que aquest personal no se li requeria ni se li valorava cap formació addicional. 

 
Vist que en data 22 de febrer de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM acordà aprovar inicialment la 

modificació de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria 

pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.06) 

sol·licitada per l’empresa AUREN AUDITORES SP, S.L.P. i, atès que en el corresponent període 

d’audiència no van ser rebudes al·legacions al respecte, l’acord va quedar aprovat definitivament per la 

Comissió de Presidència en data 19 d’abril de 2021. 
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19.- Estant a punt de finalitzar el període de vigència de la primera pròrroga de l’Acord marc, i de 

conformitat amb els principis, d’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels 

poders públics, es considera com a opció més beneficiosa per a totes les parts procedir a la segona 

pròrroga de la totalitat dels lots adjudicats de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la 

intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.06), a excepció del lot 5.1 vist que s’està arribant a l’import 

màxim del valor estimat del citat lot de l’Acord marc establert en la clàusula novena dels Plecs de 

clàusules administratives. 

 
20.- Vist que en data 20 de setembre de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM acordà l’aprovació 

inicial de la segona pròrroga de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció en les 

actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (núm. exp. 2018.06) a excepció del lot 5.1, per un període addicional de 12 mesos més, des 

del 23 de desembre de 2021 fins al 23 de desembre de 2022, i havent-se de prestar els serveis en els 

mateixos termes i condicions que es venien prestant segons els plecs aprovats a tal efecte per Resolució 

de Presidència del CCDL de data 17 de juny de 2019 i publicats al perfil del contractant de l’entitat, en 

relació a les proposicions presentades per les adjudicatàries i resta de normativa concordant aplicable. 
 

Vist que aquest acord va ser notificat a les empreses adjudicatàries d’aquest Acord marc i s’atorgà el 

corresponent període d’audiència, durant el qual totes les empreses van mostrar la seva conformitat. 

 
21.- En data 22 de novembre de 2021, la Comissió de Presidència va resoldre aprovar definitivament 

l’expedient de la segona pròrroga de l’Acord marc de serveis de col·laboració amb la intervenció de les 

actuacions d’auditoria pública i control financer de subvencions, amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Expedient 2018.06). 

 
Totes les parts, convenen així, formalitzar el present, de conformitat amb les següents: 

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- En virtut del present contracte “FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L”, com a empresa 

seleccionada d’aquest Acord marc en els sublots 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 es compromet a realitzar els serveis objecte d’aquest Acord marc i la seva 

pròrroga en cas de resultar adjudicatària del corresponent contracte basat, en els termes establerts pels 

plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que el regeixen, aprovats per Resolució de 

Presidència del CCDL de 17 de juny del 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, així com per 

la pròpia oferta presentada per part de l’empresa seleccionada, subrogant-se l’ACM en la posició del 

CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a 

qualsevol altre efecte jurídic, per un període addicional de 12 mesos més, des del 23 de desembre del 

2021 fins a 23 de desembre del 2022. 
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El present Acord marc, de conformitat amb el que disposa l’article 221.4 de la LCSP i els corresponents 

Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, estableix la regulació de les 

condicions en que tindran lloc els serveis objecte de l’Acord marc per a les entitats destinatàries 

interessades que estiguin adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara 

d’allò disposat a l’article 228 de la LCSP, mitjançant la formalització del corresponent contracte basat. 

 

Segona.- De conformitat amb la clàusula 10 del PCAP d’aplicació, l’Acord marc podrà ser prorrogat en 

els termes que s’indiquen en aquesta clàusula. 

 
De conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan 

de contractació i obligatòries per les empreses seleccionades. 

 
Tercera.- La posterior adjudicació dels contractes basats que derivin del present Acord marc seran 

executats pel contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions de l’oferta presentada i als 

plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que el regeixen, així com a les instruccions 

que, si s’escau, li lliurés per escrit el responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació. 

 
Quarta.- L’empresa seleccionada presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives 

particulars i al plec de prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc, i ambdues parts es 

sotmeten, per a tot allò que no estigui expressament previst en el present Acord per la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, i al Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, al Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, a les demés 

disposicions reglamentàries de desenvolupament i resta de normativa general i sectorial aplicable a la 

contractació administrativa de les Corporacions Locals. 

 
Cinquena.- L’empresa seleccionada reconeix de manera expressa l’obligatorietat de complir la legislació 

fiscal, laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els seus aspectes, 

inclosos els de previsió de riscos laborals, seguretat social i protecció de dades. 

 
Sisena.- D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest contracte les qüestions litigioses sorgides 

sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del present Acord marc, seran resoltes per l’òrgan  

de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius, 

podent ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els dicti, o ser 

impugnat mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme a l’establert en la Llei reguladora 

d’aquesta jurisdicció. 

 
Setena.- L’empresa seleccionada haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no 

essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte de l’Acord i arribin al seu coneixement com a 

conseqüència de la seva intervenció i participació en el mateix. 

 
Vuitena.- Les dades personals del signant del contracte així com de les persones que hi participin o 

estiguin en contacte amb motiu de la prestació de l’objecte del contracte, seran tractades per 
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l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) en qualitat de Responsable de 

Tractament. La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la 

seva formalització i execució. 

 
La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics 

derivats, així com el desenvolupament i control de l’objecte contractat i, si escau, la remissió 

d'informació sobre les incidències que hi estiguin relacionades. 

 
Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons la Llei. Les 

dades seran conservades durant el temps en què puguin ser requerides per les autoritats públiques 

competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals). 

 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 

2016 (Reglament General de Protecció de Dades), podreu exercir els drets d'accés, rectificació, 

supressió, limitació, oposició i portabilitat, respecte les vostres dades personals, enviant un escrit 

acompanyat del vostre DNI, dirigit a l'adreça especificada en l'encapçalament. 

 

 
I, perquè així consti tot el que s’ha convingut, els interessats firmen aquest document, a un únic efecte, 

en el lloc i data esmentats a l’encapçalament. 

 

 
La Secretària General de l’ACM, En representació de 

“FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L.”, 
 

Joana Ortega 

Alemany - DNI 
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