Assumpte: Resolució d’aprovació expedient
Contracte de serveis
Procediment obert
Expedient:
PORT201900014
Clau: 2019S8
Títol: Auditoria financera sobre els comptes anuals de Ports de la Generalitat
Anualitats
2019
2020
2021
2022
Pressupost total:

Ports de la Generalitat
12.351,90 euros
12.351,90 euros
12.351,90 euros
37.055,70 euros

Aplicació pressupostària
227.0012
227.0012
227.0012
227.0012

Vista la resolució d’inici de l’expedient de data 15.04.19.
Vist l’informe jurídic emès amb data 25.10.18 en relació al plec tipus de clàusules administratives
particulars per a la contractació, mitjançant procediment obert, dels contractes de serveis.
Vistes les recomanacions efectuades per l’òrgan de control economicofinancer intern de Ports de la
Generalitat amb data 15.04.19 relatiu al Plec de Clàusules Administratives que regula aquesta
contractació.
De conformitat al plec de clàusules administratives particulars que regeix l’expedient validat per la
responsable del servei jurídic.
Vist el plec de prescripcions tècniques proposat per la responsable de l’Àrea economicofinancera de
Ports de la Generalitat.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la LCSP i de conformitat amb el que disposa l’article 16.2.e
de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya,
RESOLC:
1. Aprovar el plec de prescripcions tècniques que ha de servir per definir quantitativament i
tècnicament l’abast del contracte.
2. L’import del servei es quantifica en: 37.055,70 euros, sense IVA, per 3 anys de servei, d’acord amb
les anualitats fixades en el quadre de l’encapçalament.
3. El termini de prestació del servei es fixa des del dia 1 d’octubre de 2019 o des de la data de
signatura del contracte si aquesta data fos posterior, i fins al 30 de setembre de 2022, prorrogable
per 1 any més, fins al 30 de setembre de 2023.
4. Aprovar l’expedient de contractació de l’“Auditoria financera sobre els comptes anuals de Ports de
la Generalitat”.
5. Ordenar que es tramiti l’expedient per a l’adjudicació del referit contracte en els termes establerts
en el plec de clàusules administratives particulars.
Barcelona, a data de la signatura electrònica
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