D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

R/N: EC/CP00034 EC-2020-334

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

EC-2020-334

Unitat
promotora
Procediment

Intervenció Adjunta a la Intervenció General

Objecte

Realització de treballs addicionals de certificació de comptes FEAGA i
FEADER de l'Organisme Pagador de la Comunitat Autònoma de Catalunya,
prevista al Reglament (UE) 1306/2013 i normativa que el desplega, per a
l'exercici financer 2020.

Modalitat

Obert simplificat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1. Vist el que disposa l’article 36 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i vista l’autorització a la despesa
pluriennal aprovada pel Govern en la seva sessió 28 de juliol de 2020.
2. Mitjançant resolució de 30 de juliol 2020 es va aprovar l’expedient de contractació de

referència i es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació.
3. En data 7 de setembre de 2020 va tenir lloc l’acte públic d’obertura del sobre únic amb la

documentació administrativa i la proposta presentada, acordant que s’avaluarà, de
conformitat amb l’únic criteri establert en el plec de clàusules administratives que regeix
aquesta contractació, i s’elaborarà una proposta d’adjudicació.
4. Vist que a la licitació de referència s’ha presentat una única empresa la qual, un cop

revisada la documentació aportada, aquesta es va considerar correcta i va ser admesa a
la licitació.
5. Vist que el 25 de setembre de 2020 va tenir lloc la reunió virtual de la Mesa de Contractació

i es va procedir a analitzar la documentació presentada per l’empresa proposada com a
adjudicatària acordant l’adjudicació de l’expedient de referència a l’empresa
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL, amb NIF B79031290, un cop s’ha
comprovat que la documentació presentada és l’adient i que compleix els requisits tècnics
i documentals que s’han establert per a aquest expedient de contractació.
Fonaments de dret
I. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
II. Atès que en aquest expedient s’establia com a únic criteri d’adjudicació el preu i només s’ha
presentat una única empresa a la licitació, l’empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, SL ha obtingut 100 punts.
Vistos els articles 150, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vist l’article 1.7 de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig
de 2019.
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RESOLC:
1. Adjudicar el contracte a l’empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL,
amb NIF B79031290 les dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un
import total de 57.000,00 € (CINQUANTA-SET MIL EUROS) més IVA, segons el següent
desglossament:
Empresa adjudicatària
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

57.273,00

12.027,33

69.300,33

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

57.000,00

11.970,00

68.970,00

Pressupost licitació

Import adjudicació

2. Designar com a responsable d’aquest contracte el/la Interventor/a de Control Financer de
Fons Comunitaris Agrícoles que, en cas d’absència, serà substituïda pel/ per la
Supervisor/a Adjunt/a de la Intervenció de Control Financer de Fons Comunitaris agrícoles.
3. Notificar la resolució al licitador, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb el
que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de
febrer de 2014.
Per delegació,

Albert Castellanos i Maduell
Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)
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