Oleguer Prat Andreu, secretari del Consell d’Administració de TMG

CERTIFICO

-

Que en data 4 de novembre de 2019, a Girona, en el domicili social de TMG, es
va celebrar el Consell d’Administració, convocat mitjançant procediment de
comunicació, individual i escrita, el dia 31 d’octubre de 2019.

-

Que, varen assistir a la reunió, tres dels sis consellers de la societat.

-

Que va presidir el Consell d’Administració, la sr. Marta Sureda Xifra, per delegació.

-

Que el Consell d’Administració va aprovar, per unanimitat amb 3 vots, els acords
que es transcriuen a continuació:

Proposta per aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei d’assessoria
comptable, fiscal, mercantil i laboral per a Transports Municipals del Gironès SAU,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat.

Fonament
Atès que d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
la competència per a l’aprovació de l’inici d’expedient de contractació i l’aprovació dels
plecs de clàusules de la contractació correspon a l’òrgan de contractació.
Atès que d’acord amb l’article 18 dels estatuts de TMG, la competència per aprovar i
adjudicar els expedients de contractació no menor correspon al Consell d’Administració,
actuant com a òrgan de contractació.
Atès que en data 31 d’octubre de 2019, el gerent de TMG ha redactat l'informe d'inici
d'expedient de contractació del servei d’assessoria comptable, fiscal, mercantil i laboral
per Transports Municipals del Gironès SAU, l'informe de partida pressupostària i reserva
de crèdit, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, que s’adjunten en annex 1,2,3 i 4 respectivament.
La contractació és per 1 any prorrogable 1 any més. Amb un pressupost base de licitació
de disset mil cent vint-i-tres euros amb noranta-dos cèntims (17.123,92 €) IVA inclòs i
un valor estimat del contracte de vint-i-vuit mil tres-cents quatre euros (28.304,00 €) IVA
exclòs.
Atès a l’informe favorable de l’assessor jurídic municipal que s’adjunta en annex 5.

Proposta d'acord
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei d’assessoria comptable,
fiscal, mercantil i laboral de Transports Municipals del Gironès, SAU, amb número
d’expedient 322019.

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques,
adjunts en l’annex 3 i 4 respectivament.
Tercer. Aprovar la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a la
partida 7. Altres despeses de l’explotació, del pressupost de TMG.
Quart. Convocar la licitació i tramitar l’expedient de contractació que es tramitarà pel
procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació en el Perfil del
Contractant de TMG.
Cinquè. Delegar a favor de Presidència de TMG la realització de qualsevol acte de tràmit
i definitiu que s’hagin d’efectuar per l’òrgan de contractació en el marc de la licitació,
inclosos la contestació d’eventuals recursos especials en matèria de contractació que es
puguin interposar, o la pròpia adjudicació del contracte.

I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquesta certificat, amb el
vist-i-plau de la Presidenta.
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