Resolució Pròrroga

Contracte : Contracte administratiu

CTTI - Contractació administrativa

Expedient :

CTTI-2016-190-P1

Tipus : Pròrroga
Unitat promotora: Planificació i gestió de recursos

Títol : Pròrroga del contracte del servei de realització de l’auditoria financera i la col·laboració
en la confecció dels comptes anuals del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya corresponents als exercicis 2016, 2017 i 2018.

CONTRACTE INICIAL: CTTI-2016-190
Faura-Casas Auditors Consultors, SL
Empresa adjudicatària :
B-58671710
CIF adjudicatari:
Import base €
IVA €
93.000,00
19.530,00
Pressupost licitació:
61.500,00
12.915,00
Import adjudicació :
Termini d’execució :
3 anys
Possibilitat de pròrroga:
Si, fins a 1 any.

Import total €
112.530,00
74.415,00

Antecedents de fet
Vist que el 20 de gener de 2017 es va formalitzar el contracte, per ambdues parts, en relació
amb la prestació del servei esmentat i es va fixar un termini d’execució de 3 anys.
Vist que al contracte es preveia la possibilitat de pròrroga expressa, per acord d’ambdues parts,
abans de l’acabament del termini i per un període de fins a 1 any addicional.
Vist que l’Àrea de Planificació i Gestió de Recursos, en el seu informe justificatiu de 17 de maig
de 2019, proposa la pròrroga de l’expedient de contractació esmentat per un període de 9
mesos, a comptar des del 20 de gener de 2020 fins el 19 d’octubre de 2020 i per un import de
20.500,00 euros (IVA exclòs).
Vist l’escrit de l’empresa Faura-Casas Auditors Consultors, SL de data 12 de juny de 2019, de
conformitat amb la proposta del CTTI de data 30 de maig de 2019;
Vist l’informe de fiscalització de l’Òrgan de Control Intern del CTTI, emès en data 21 de juny de
2019;

Fonaments de dret
Vist l’article 23 del TRLCSP pel text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
de Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.
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I, en virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats que em son
conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat d’òrgan de contractació en el
seu acord de 25 de maig de 2016.

CTTI - Contractació administrativa

RESOLC
Primer . Aprovar l’expedient de pròrroga del contracte de prestació del servei de de realització de
l’auditoria financera i la col·laboració en la confecció dels comptes anuals del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya corresponents
als exercicis 2016, 2017 i 2018 (Exp. CTTI-2016-190-P1) per un període addicional de 9 mesos
i per un import de 20.500,00 euros (IVA exclòs), en les mateixes condicions que el contracte
inicial.
Segon . Notificar a Faura-Casas Auditors Consultors, SL, adjudicatària del contracte, la present
resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la present resolució. Alternativament, es
pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es
preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la notificació de la present resolució, sens perjudici que es pugui interposar
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Per delegació,

Joan Angulo i Arrese
Director Gerent. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de
signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".

Salvador Espriu, 45-51. Polígon Pedrosa
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

RE26

2/2

Doc.original signat per:
JOAN ANGULO ARRESE
27/06/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*00WH76PH150MQY6CTRP9S9OG5I5FNIHG*
00WH76PH150MQY6CTRP9S9OG5I5FNIHG

Data creació còpia:
01/07/2019 09:06:42
Data caducitat còpia:
29/06/2024 00:00:00
Pàgina 2 de 2

