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ANNEX - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

Objecte 

L’objecte d’aquest contracte és la contractació d’un servei d’Auditoria de 

comptes anuals i realització de l’informe corresponent per als exercicis 

econòmic 2017, 2018 i 2019. Codi CPV: 79212000-3. 

 

En quant a l’Oferta tècnica.- 

L’auditoria objecte de contractació té la natulraesa d’auditoria financera, per la 

qual cosa la seva finalitat és emetre una opinió sobre els comptes anuals en el 

seu conjunt. 

La firma contractada es compromet a aportar personal professional amb 

experiència i la formació adequada per realitzar els treablls sota la 

responsabilitat d’un soci de la firma que figuri inscrit en el ROAC (Registre 

Oficiad d’Auditors de Comptes) de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 

Comptes. 

L’auditoria proposarà la seva metodologia de treball, tenint en compte: 

• L’existència com a mínim de les següens fases o items: 

o Fase d’obtenció d’evidències,  

o Formulació de comptes,  

o Conclusío i tancament d’auditora, 

o Emissió Informe,  

• El pla de treball proposat 

• Descripció de l’equip de treball adscrit al contracte, número de 

persones, titulació i antiguitat en l’empresa. 

• Els treballs realitzats hauràn d’iniciar-se durant el més d’octubre de l’any 

o exercici objecte d’auditoria, i finalitzar com a molt tard a finals del mes 

de febrer de l’any següent. 
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L’auditoria lliurarà l’Informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 

corresponent; Informe o carta de recomanacions; Altres informes o proposta de 

millores que hagi proposat l’adjudicatari. 

La proposta tècnica a presentar consistirà, d’acord amb la descripció feta en la 

presentació, del següents documents: 

- Metodologia de treball:  

o Descripció de l’equip de treball adscrit al contracte, número de 

persones, titulació i antiguitat en l’empresa. 

o Memòria descriptiva de la realització de l’objecte del contracte, pla 

de treball i metodologia 

 

- Millores:  

a. Relatives a la data màxima en què l’Auditoria es compromet a 

lliurar els documents, i en particular en la rebaixa de la prevista en 

aquest plec. 

b. Millores relatives al lliurament d’informes addicionals. 

c. Millores relatives a incloure actuacions addicionals que pugui 

requerir la FCRI durant l’execució del contracte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


