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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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Creacció vol contractar, via procediment obert, la prestació del servei d’auditoria dels
comptes anuals de l’entitat per un període de 3 anys: exercicis comptables de 2016,
2017 i 2018.

I. INTRODUCCIÓ
1. Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL és un ens de
naturalesa pública amb personalitat jurídica pròpia que revesteix forma jurídica de
dret privat. Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 41.983, foli 215, full
número B 397291, Inscripció 1a de data 16/06/2010.
Els socis de Creacció són:
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Manlleu
Consell Comarcal d’Osona
Fundació Universitària Balmes

(40% de participacions)
(20%)
(20%)
(20%)

L’article 2 del Text Refós dels Estatuts Socials, aprovats en la Junta General
Extraordinària i Universal de la societat, celebrada en dia 20 de gener de 2014 i inscrits
en el Registre Mercantil el mateix 20 de gener de 2014 sota el número de protocol
131, estableix que la societat té per objecte:
– La promoció econòmica de la ciutat de Vic, la comarca d’Osona i el seu entorn
territorial
– La realització d’activitats formatives en matèria de promoció de l’ocupació,
formació laboral i empresarial
– La gestió de programes de foment de l’ocupació i desenvolupament econòmic
promoguts per institucions públiques o privades
– El disseny, la programació, la gestió i l’execució de les actuacions municipals
relacionades amb la inserció i la formació laboral, la creació d’ocupació i la
lluita contra l’atur
– La informació empresarial i realització de programes que suposin la millora de
l’estructura econòmica, especialment aquells qui incideixen en l’àmbit de les
empreses.
– Impulsar polítiques industrials i d’emprenedoria
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– La realització d’estudis de caràcter econòmic i propostes de planificació
estratègica.
En tot cas, la societat és un ens de naturalesa pública amb caràcter de medi propi i
servei tècnic de les administracions públiques que en són sòcies, com a poder
adjudicador d’aquestes, de conformitat amb el que disposa la vigent Llei de Contractes
del Sector Públic.
Segons l’Art. 3 dels Estatuts socials: “Només podran ser socis de la companyia els ens
locals i les entitats públiques o altres que tinguin la consideració d’entitats del sector
públic i que tinguin una finalitat relacionada amb l’objecte de la societat”.
2. Creacció porta la comptabilitat de forma mecanitzada, seguint les normes del Pla
General Comptable de les Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial Decret
1515/2007, de 16 de novembre. L’exercici econòmic segueix l’any natural, de 1 de
gener a 31 de desembre.

II. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present procediment té per objecte la contractació del servei d’auditoria dels
comptes anuals de Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL.

III. CRITERIS TÈCNICS
El contracte comprèn:
a.

Realització de l’auditoria financera dels comptes anuals de Creacció Agència
d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL d’acord amb el Pla General
Comptable de les Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial Decret 1515/2007,
de 16 de novembre, que haurà d’integrar:
- Balanç de situació de PIMES
- Compte de pèrdues i guanys de PIMES
- Estat de canvis en el Patrimoni net de PIMES
- Memòria

b.

En completar l’auditoria financera, s’emetrà un informe que ha de contenir
l’opinió tècnica sobre els comptes anuals examinats. L’objectiu de l’auditoria serà
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obtenir una seguretat raonable sobre si la comptabilitat en general, els comptes
anuals i els altres estats financers, expressen fidelment el resultat de la gestió i la
seva adequada realitat patrimonial, d’acord amb les normes i principis
generalment acceptats. Amb caràcter previ a l’emissió de l’informe definitiu es
presentaran informes preliminars, als quals es realitzaran les al·legacions que
siguin o s’entenguin procedents.
c.

Avaluació, anàlisi i opinió dels procediments de control intern de l’entitat. Els
auditors informaran a la direcció de les debilitats significatives que hagin
identificat en aquest procés d’avaluació. Inclou la carta o informe de
recomanacions.

IV. PERSONAL DESTINAT AL SERVEI
La firma adjudicatària es compromet a aportar el seu personal professional, amb
experiència i formació adequada, sota la responsabilitat d’un soci director de la firma.
Aquest personal haurà de figurar degudament identificat en la proposta tècnica amb
assignació de les tasques que desenvoluparà i un breu currículum per cada persona, i
no podrà ser modificat durant el transcurs de l’auditoria sense el consentiment de
Creacció. Aquest consentiment haurà de ser previ a la substitució, tret de supòsits
excepcionals degudament justificats.

V. CONFIDENCIALITAT
Els auditors en la realització del seu treball mantindran sempre una situació
d’independència i objectivitat tal i com exigeix la normativa d’auditoria de comptes
que resulta d’aplicació.
Els papers de treball preparats en relació a l’auditoria són propietat dels auditors,
constituiran informació confidencial i aquests els mantindran en el seu poder d’acord
amb les exigències de la Llei d’Auditoria de Comptes. L’adjudicatari no podrà utilitzar ni
proporcionar a terceres persones cap dada dels treballs contractats, ni publicar,
totalment o parcialment, el contingut dels mateixos treballs sense autorització prèvia i
per escrit de la fundació. També haurà d’observar una reserva absoluta sobre la
informació obtinguda en el desenvolupament de l’auditoria. En tot cas, l’adjudicatari
serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l’ incompliment d’aquesta
obligació.
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VI. TERMINI D’EXECUCIÓ
1. Tancament de l’exercici comptable: 20 de febrer
2. Presentació de l’informe: 10 de març
3. Formulació de comptes. 30 de març

VII. ÀMBIT TEMPORAL
1. Les actuacions de comprovació descrites es referiran als estats comptables tancats a
31 de desembre de 2016, 2017 i 2018.
2. En el cas de pròrroga del contracte, també s’estendrà a l’exercici econòmic dels anys
2019, 2020 i 2021 tancats a 31 de desembre. Només podrà haver-hi una pròrroga, en
tot cas, expressament acordada per les dues parts.

VIII. PRESSUPOST
1. L’import anual màxim del contracte és de 4.250 euros (IVA exclòs).
2. L’import total màxim del contracte, amb pròrroga inclosa, és de 25.500 euros (IVA
exclòs).
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ANNEX 1
DADES ECONÒMIQUES
Any

Ingressos activitats i altres ingressos

2014

564.164,25 €

2015

1.621.306,49 €

Pressupost 2016

1.965.237,72 €

Previsió 2017

1.600.000 € (Pendent de revisió)

Per a consultar els comptes anuals i les auditories de la societat Creacció Agència
d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL es pot accedir al Portal de la
Transparència:
http://www.creaccio.cat/transparencia/informacio-economica/

Vic, novembre de 2016
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