D. D'ECONOMIA I HISENDA

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

EC-2022-25

Unitat
promotora
Procediment

Intervenció Adjunta a la Intervenció General

Objecte

Realització de 12 controls financers d'operacions cofinançats pel FEAGA
Programes nacionals de suport al sector vitivinícola, en el marc comunitari del
període 2014-2020 (LOT 1)

Modalitat

Basat per Concreció de condicions

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Antecedents:
1. Vist que el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (actualment
Departament d’Economia i Hisenda), mitjançant Acord Marc, va homologar la
realització de controls financers de diverses tipologies. Concretament en el Lot 1, la
realització dels controls financers de regularitat d'operacions finançades o
cofinançades per fons comunitaris (Exp. EC 2020 2).
2. Vist que a l’expedient derivat de referència es va convidar a participar a la totalitat
d’empreses homologades que no tenen incompatibilitats.
3. Vist que a la finalització del termini de presentació de propostes va resultar que, una
empresa va declinar la seva participació i únicament es va presentar una empresa la
qual, un cop analitzada la documentació presentada, va ser admesa a la licitació.
4. Vist que, tal i com es recull en l’informe de l’interventor assignat de Control Financer de
Fons Comunitaris Agrícoles de 10 de novembre de 2021, es proposa l’adjudicació de
l’expedient a l’empresa GNC ASSURANCE & ADVISORY, SL amb CIF/NIF
B14701908, 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.
5. Vist que l’esmentada empresa aporta una oferta de 110.800,00 €, IVA exclòs obtenint
70 punts, quant als cursos acredita un total d’11 cursos valorables de menys de 40
hores i un total de 10 cursos valorables de més de 40 hores per la qual cosa obté una
puntuació total de 24 punts i, finalment, presenta un compromís d’aportació
d’aplicacions informàtiques per la qual cosa obté 6 punts, essent la puntuació total final
obtinguda per l’empresa 100,00 punts.
Fonaments de dret
1. L’empresa licitadora ha obtingut les següents puntuacions totals i parcials pels
diferents criteris d’adjudicació:

EMPRESES LICITADORES

VALORACIÓ
PREU

GNC ASSURANCE & ADVISORY, SL

TOTAL

TOTAL VALOR
TÈCNIC

70,00

30,00

100,00

2. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, de conformitat amb el que disposen els articles 117.2, 150, 151 i 158 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
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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.

D. D'ECONOMIA I HISENDA

3. És d’aplicació l’article 12. de la Llei 13/1989, de 14 de desembre d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat És d’aplicació l’article
12. de la Llei 13/1989, de 14 de desembre d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
4. Vist l’article 1.7 de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de
maig de 2019.
RESOLC:
1. Adjudicar a l’empresa GNC ASSURANCE & ADVISORY, SL amb CIF/NIF B14701908
el contracte les dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un
import total de 110.800,00 € (CENT DEU MIL VUIT-CENTS EUROS) més IVA, segons
el següent desglossament:
Empresa adjudicatària
GNC ASSURANCE & ADVISORY, SL
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

158.892,00

33.367,32

192.259,32

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

110.800,00

23.268,00

134.068,00

Pressupost licitació

Import adjudicació

2. Designar com a responsable d’aquest contracte l’Interventor/a actuant promotor.
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,

Jordi Cabrafiga i Macias
Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)
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