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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM. CONSU-21/2020
SERVEI D’AUDITORIA EXTERNA OBLIGATÒRIA PER A LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DE
SUBVENCIONS NACIONALS I INTERNACIONALS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA

Vista la resolució de data 17/02/2021, d’inici de l’expedient de contractació núm. CONSU21/2020.
Atès que en l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques elaborats per la Unitat de Contractació Administrativa.
Atès que el Gabinet Jurídic ha informat favorablement el plec de clàusules administratives.
Atès que en l’expedient hi consta el certificat d’existència de crèdit corresponent.
D’acord amb el que disposen els articles 219 i següents del Estatuts de la Universitat
Autònoma de Barcelona, aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, de la Generalitat de
Catalunya, i de conformitat amb el que estableixen els articles 117, 122, 123 i següents de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

RESOLC:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació núm. CONSU-21/2020, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la
contractació de Servei d’auditoria externa obligatòria per a la justificació
econòmica de subvencions nacionals i internacionals de la Universitat
Autònoma de Barcelona, així com la despesa resultant.
Segon. Ordenar l'obertura del procediment d'adjudicació de l'esmentat contracte per
tramitació ordinària i seguint el procediment obert, sotmès a regulació
harmonitzada.
Tercer. Aprovar la despesa que comporta la contractació.
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El rector
Per delegació

Xavier Ramos Morilla
Vicerector d’Economia

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu
davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament recurs
especial en matèria de contractació en el registre de la UAB o davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’enviament d’aquesta notificació, de
conformitat amb els articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
De conformitat amb l’article 63.3.e) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, en el perfil del contractant de
la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab) teniu a la vostra disposició tota la informació publicada en
relació amb el procediment.

