TERMES DE REFERÈNCIA PER A L’AUDITORIA DE COMPTES DE L’ASSOCIACIÓ
MEDCITIES I/O MEDCITÉS
L'Associació MedCités / MedCities és una associació de ciutats, amb seu a Barcelona, dedicada
al desenvolupament urbà sostenible a la Mediterrània. Està formada per més de cinquanta
ciutats de setze països diferents i implementa projectes en els àmbits de la planificació
estratègica urbana, els serveis urbans i el medi ambient i el desenvolupament social i econòmic
local, així com activitats de formació, suport tècnic i capitalització de bones pràctiques. La xarxa
es va crear el 1991 i des de llavors ha dut a terme desenes de projectes a les ciutats
mediterrànies. Des de l’any 2017 MedCities opera com a una Associació sota la normativa estatal
i el seu finançament prové d’aportacions de diferents administracions públiques catalanes,
finançament internacional (per exemple de la Comissió Europea) i quotes anuals dels associats.
Per l’exercici 2017, les xifres dels comptes anuals són:
- Valor d’actiu: 202.476,12€
- Xifra de negoci: 567.802,02€
- Nombre de proveïdors: 71
- Nombre de finançadors:
o Socis: 51
o Altres: 2
1. Objectiu
L'objectiu d'aquesta prestació de serveis és sotmetre la comptabilitat de l’Associació MedCities
i/o MedCités dels exercicis 2017 i 2018 a una auditoria financera externa dels comptes anuals i
la liquidació pressupostària.
2. Requisits de participació
Es poden presentar a la convocatòria les persones físiques o jurídiques que tinguin plena
capacitat d'obrar, que no estiguin subjectes a prohibició de contractació i que puguin demostrar
la seva solvència tècnica i experiència professional provant haver treballat per administracions
públiques, societats o associacions publiques.
3. Abast dels serveis
L'abast i característiques dels serveis és el següent:
El servei es farà una vegada tancat cadascun dels anys a auditar, 2017 i 2018 (abril-maig 2017 i
abril-maig 2018).
Els treballs contractats han de tenir com a resultat l’emissió d’un informe d’auditoria que
reflecteixi el grau de fidelitat de la documentació al representar la seva situació econòmica,
patrimonial i financera; determinar si els comptes es presenten adequadament de conformitat
amb la normativa que sigui d’aplicació; avaluar si la situació fiscal davant la Hisenda Pública
s’ajusta a la legalitat, determinar les possibles contingències fiscals i efectuar recomanacions i
suggeriments que tendeixin a una millora en la gestió dels fons.
Els serveis a prestar per l’empresa adjudicatària seran prestats pel personal d’aquesta i que
disposi de la qualificació professional adequada (no es pot cedir ni subcontractar totalment o
parcialment l’objecte del contracte). Els serveis seran realitzats en les seves pròpies
dependències, amb independència dels desplaçaments que per raons dels treballs, hagi de
realitzar el personal assignat al domicili de l’Associació MedCities i/o MedCités, i seran realitzats

de forma ininterrompuda, per tant, davant de situacions d’incapacitat temporal, i/o absències
en general del personal inicialment assignat als Serveis, l’empresa adjudicatària es compromet
a la substitució efectiva.
4. Tipologia del contracte i lloc d’execució
Serà un contracte comercial de prestació de serveis des de la data posterior a l’adjudicació de la
present convocatòria fins al 31 de juliol de 2019. El servei es durà a terme a Barcelona.
5. Pressupost base de licitació
El pressupost màxim de l’encàrrec ascendeix a 11.600,00€ (iva exclòs).
Qualsevol oferta per sobre del mateix es rebutjarà i quedarà exclosa del procediment
d'adjudicació.
En el pressupost s'entenen incloses totes les despeses que l'adjudicatari hagi de
realitzar per al normal compliment de les prestacions contractades com són els generals,
financers, beneficis, assegurances, transports i desplaçaments, honoraris del personal al
seu càrrec, de comprovació i encàrrec, taxes, recàrrecs, comissions i tota classe d'impostos
que graven l'activitat contractada.
6. Preu del contracte i condicions econòmiques
Les dades administratives de l'Òrgan de Contractació són:
ASSOCIACIÓ MEDCITIES I / O MEDCITES
C / 62, 16-18, EDIFICI B, ZONA FRANCA
08040 BARCELONA - ESPANYA
NIF: G66401258
El preu del contracte és el que resulti de l'adjudicació, d'acord amb l'oferta presentada per
l'adjudicatari.
L'acceptació de l’encàrrec implicarà l'acceptació de les condicions detallades
en aquests termes de referència.
Es requeriran dues factures, cadascuna d’elles per a la meitat de l’import que resulti de
l’adjudicació amb el següent detall:
- Primera factura al finalitzar l’auditoria de l’exercici 2017
- Segona factura al finalitzar l’auditoria de l’exercici 2018
El termini de pagament de la factura serà: transferència bancària 30 dies després de la data de
la factura (cal detallar les dades del compte bancari).
S'aplicarà la legislació fiscal vigent en la data d'acceptació de l'oferta.
MedCities requerirà informació a l’adjudicatari de compliment amb les seves obligacions
relacionades amb el pagament de cotitzacions a la seguretat social o el pagament d'impostos.
7. Clàusula de confidencialitat
La informació a la qual l’adjudicatari tindrà accés per al desenvolupament de la finalitat d'aquest
contracte ha de ser de caràcter confidencial i no pot ser utilitzada per a activitats que no siguin
incloses en aquest contracte. En el cas que un ús particular de la informació plantegi dubtes pel

que fa al respecte d’aquesta clàusula de confidencialitat, l'adjudicatari ha de sol·licitar, en tot
cas, el consentiment de MedCities.
8. Presentació d’ofertes
L’oferta s'ha de presentar a l'adreça de correu electrònic: contact@medcities.org
- Termini de presentacions: 15 dies naturals des que es publiqui aquesta oferta al lloc web
de MedCities.
- Especificar en l'assumpte del correu "Auditoria de comptes de l’Associació MedCities i/o
MedCités ".
- Es imprescindible indicar clarament en l'oferta presentada: raó social, adreça, telèfon,
correu electrònic i NIF de l'empresa ofertant.
L'oferta ha d'incloure l'abast dels serveis i les condicions expressades en els apartats anteriors.
Amb independència que el licitador pugui adjuntar a la seva oferta tota la informació
complementària consideri d'interès, ha d'incloure obligatòriament la següent documentació:
o
o

o

Oferta detallada dels serveis.
Proposta econòmica: els licitadors hauran de presentar una proposició econòmica que
estarà signada pel licitador o el seu representant en euros. Els preus oferts inclouran
qualsevol tipus de tribut, càrrega o arbitri fiscal de caràcter europeu, estatal, autonòmic
o local.
CV de l’empresa i de l’equip de treball, indicant una mostra dels treballs similars més
significatius desenvolupats.

9. Criteris d'avaluació
L’oferta econòmicament més avantatjosa s’haurà de determinar tenint en compte la relació
cost-eficàcia d’acord amb la totalitat de la proposició. La valoració podrà tenir en compte la
relació qualitat-preu.
MedCities garantirà la igualtat de tracte a les persones/empreses ofertants i mantindrà les
ofertes confidencials.
S’informarà a la persona/empresa adjudicada en un termini de 10 dies laborables a comptar des
de la data de termini de presentacions d’ofertes.

Barcelona, 02 de Maig de 2017

Xavier Tiana i Casablancas
Secretari General

