CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER A LA
REALITZACIÓ DE L’AUDITORIA FINANCERA SOBRE ELS COMPTES
ANUALS DEL CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRANVIA A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, REFERENTS ALS EXERCICIS 2021 I
2022 (EXPT. CS17/2021)

(CS 20/2018)

L’Hospitalet de Llobregat, 14 d’octubre de 2021

A l’Hospitalet de Llobregat, a 14 d’octubre de 2021

REUNITS
D'una part el Sr. Raúl Alvarín Álvarez, director del Consorci per a la Reforma de la Granvia a
l’Hospitalet de Llobregat (en endavant CRGV), qui actua en nom i representació d’aquest
organisme, domiciliat al carrer de les Ciències, 69 de l’Hospitalet de Llobregat, amb CIF P0800110-I, segons facultats delegades per acord del Consell General de data 29 de juny de
2018.
I de l'altra el Sr. Antonio Puig Rimbau, major d’edat, amb DNI número 38.509.576-D, qui actua
en nom i representació de la companyia mercantil BNFIX PICH AUDITORES, SLP, entitat
domiciliada a (08010) Barcelona, carrer Fontanella, 21, 2n 4a, i amb NIF B-59893677, en virtut
del seu càrrec d’administrador solidari pel qual fou nomenat per un període indefinit segons
acord de la Junta General de data 4 de novembre de 1999, elevat a públic mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Mariano-José Gimeno Valentín-Gamazo, el mateix dia
4 de novembre de 1999 (número de protocol 2618) i que manifesta segueix vigent.
Els compareixents es reconeixen la capacitat legal necessària per al present atorgament i, tal
com intervenen
EXPOSEN
I.- El CRGV va procedir a licitar, mitjançant procediment obert, la contractació del servei per a
la realització de l’auditoria financera sobre els comptes anuals del CRGV referents als exercicis
2021 i 2022 (CS17/2021), publicant-se el corresponent anunci de licitació en la plataforma
electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i en el perfil de contractant
del CRGV.
II.- Per Resolució del director del Consorci, amb el vist i plau de la Comissió Delegada, núm.
41/2021, de data 13 d’octubre de 2021, es va adjudicar el contracte per a la prestació del servei
per a la realització de l’auditoria financera sobre els comptes anuals del CRGV referents als
exercicis 2021 i 2022 (CS17/2021), a la companyia mercantil BNFIX PICH AUDITORES, SLP,
per un import de 13.000,00 €, més IVA, d’acord amb la proposta econòmica presentada per
aquest licitador.
III.- Que la companyia mercantil BNFIX PICH AUDITORES, SLP ha acreditat davant l’òrgan de
contractació del CRGV la seva capacitat i personalitat jurídica per contractar i obligar-se i, en
especial, per a l’atorgament del present contracte i ha aportat la documentació requerida per a
la formalització del contracte.
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IV.- Que la companyia mercantil BNFIX PICH AUDITORES, SLP manifesta comptar amb els
mitjans tècnics i humans necessaris per a desenvolupar tots aquells treballs objecte d’aquest
contracte.
V.- Que d’acord amb les anteriors manifestacions el CRGV convé amb la companyia mercantil
BNFIX PICH AUDITORES, SLP el present contracte de serveis, amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES

1.- OBJECTE.
1.1.- L’objecte del contracte el constitueix la realització del servei per a la realització de
l’auditoria financera sobre els comptes anuals del CRGV referents als exercicis 2021 i 2022.
1.2.- L’esmentat servei serà desenvolupat sota la direcció i control del CRGV, d’acord amb les
especificacions i en els termes establerts en aquest contracte i en la documentació que
s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual BNFIX PICH AUDITORES, SLP
manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament.
1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com a part integrant del present contracte, degudament
identificats per les parts, els annexes següents:
a.- Plec de clàusules administratives particulars.
b.- Plec de prescripcions tècniques.
c.- Oferta econòmica presentada per BNFIX PICH AUDITORES, SLP.
1.4.- El Sr. Rimbau, en la representació que ostenta de la companyia mercantil BNFIX PICH
AUDITORES, SLP, declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present
contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la
documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la Direcció
del CRGV, i per l’import que es detalla en el punt 2.1 d’aquest document.
2.- PREU
2.1.- El preu a abonar al contractista es fixa en la quantitat de tretze mil euros (13.000,00 €), al
qual s’afegirà l’IVA corresponent.
L’import consignat abasta, sense que la relació sigui limitativa, sinó merament enunciativa:
-

La completa realització dels treballs contractats,
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-

Els sous, plus i dietes del personal adscrit a l’execució del contracte,

-

Les despeses generals, d’empresa i benefici industrial del contractista adjudicatari,

-

Assegurances de tota mena,

- Impostos (no inclòs l’IVA).
3. TERMINI
La durada del contracte és de dos anys a comptar des del dia d’avui, data d’inici de la prestació
del servei.
4. PROGRAMA DE TREBALL
En la Resolució d’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació va aprovar el programa de
treball presentat per BNFIX PICH AUDITORES, SLP, al qual s’ajustarà la prestació del servei.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte en el lloc i data indicats
a l'encapçalament.

Signat: Raúl Alvarín Álvarez
CRGV

Signat: Antoni Puig Rimbau
BNFIX PICH AUDITORES, SLP
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