Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2022/260
AUDITORIA DE CONTROL FINANCER I DE COMPLIMENT 2021
Núm. exp. 2022/194 (CME/10)

Fernando Rivarés Baches
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02/06/2022 SECRETARI

Per Decret de Presidència núm. 2022/220 de data 16/05/2022, es va acordar contractar la
prestació de serveis d’auditoria en la realització de treballs de control financer del Consell
Comarcal i el seu sector públic depenent, en qualitat de coadjuvants de la Intervenció comarcal pel
servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les d’auditoria de compliment
de la legalitat de les entitats subjectes al RD 424/2017, demanant oferta a les empreses següents:
-

Consultoría en Gestión Innovadora, Sl (CGI)
Pleta Auditores S.L.P.
Uniadit Oliver i Camps

En data 26 de maig de 2022 ha finalitzat el termini per presentar les ofertes i se n’ha presentat una
amb la següent proposta:
Empresa
Pleta Auditores, S.L.P.

Preu hora
50,00 €

Hores
164

Sense IVA
8.200,00 €

Amb IVA
9.922,00 €

Vist que l’oferta de l’empresa Pleta Auditores, S.L.P. i l’informe de la intervenció, es proposa la
seva contractació.
Atès el disposat a l’article 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Tenint en compte les competències delegades de contractació a favor de la presidència,
HE RESOLT:

Martí Riera Rovira
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02/06/2022 PRESIDENT

Primer. Adjudicar el contracte menor d’Auditoria de control financer i de compliment 2020 a
l’empresa Pleta Auditores S.L.P., domiciliada a Comte d’Urgell 240 3-b 08036 BARCELONA, per
import de 8.200,00 €, més IVA, i un termini d’execució màxim del 15 de setembre a partir de la
recepció de la notificació d’aquest acord.
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del Pressupost de l'exercici 2022.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.
La Seu d’Urgell, a la data de la signatura
El president

Dono fe
El secretari

Martí Riera Rovira

Fernando Rivarés Baches

Per a descarregar una còpia del document pot accedir a la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d0f37d7c361c4599a8c2ac7cc8af6fd3001

Url de validació

https://aoc.alturgell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:1_Resolució Núm. Resolució: 2022/260 - Data Resolució: 02/06/2022

