ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D'ELABORACIÓ DE L'INFORME D'EXPERT EXTERN I EL SEGUIMENT SOBRE
MESURES DE CONTROL INTERN EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE
CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME DEL GRUP ICF
Exp. Contractació 02/2022
Barcelona, 28 de març de 2022
Vist l’acord d’inici de l’expedient de contractació 2/2022 de data 19 de gener de 2022.
Un cop complert el procediment legalment previst i vistes i analitzades les ofertes presentades
dins el marc de la present licitació, d’acord amb allò previst a l’acord d’inici de l’expedient i el
que disposen el plec de clàusules administratives, el de prescripcions tècniques i el quadre de
característiques que la regeixen.
Atesa la proposta de la mesa d’adjudicació en base als criteris que regeixen aquest
procediment, i que l’oferta presentada per INFORMA CONSULTING COMPLIANCE SL ha
estat la que ha obtingut la major puntuació, així com plenament ajustada al prescrit pel plec de
clàusules administratives, pel de prescripcions tècniques i pel quadre de característiques.
Atès l’acord emès per aquest òrgan d’adjudicació acceptant la proposta d’adjudicació de la
contractació del servei d'elaboració de l'informe d'expert extern i el seguiment sobre mesures
de control intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
del Grup ICF (número d'expedient 02/2022) a l'empresa INFORMA CONSULTING
COMPLIANCE, S.L. amb NIF B9566581 per un import de 22.000 euros (IVA no inclòs), per un
termini inicial de tres (3) anys.
Atès que INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L. ha completat correctament el tràmit
de presentació de la documentació justificativa de la capacitat i altres requeriments establerts
en els plecs rectors de la licitació, en el termini establert de deu (10) dies hàbils.
Ateses les facultats ex lege que li corresponen al conseller delegat de l’Institut Català de
Finances d’acord amb la facultat de representació de l’ICF i la d’exercici de les facultats que li
delegui la junta de govern, segons estableix l’article 22 del text refós de la llei de l’Institut
Català de Finances, aprovat per Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre; i a la senyora
Elisabet Cornadó Soler, com a cap de compres i serveis de l’ICF, als únics efectes de
responsable del correcte desenvolupament del procés de contractació.
En base a totes les anteriors consideracions,
ACORDO
Primer.- ADJUDICAR el contracte per a la prestació del servei d'elaboració de l'informe
d'expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de
blanqueig de capitals i finançament del terrorisme del Grup ICF (número d'expedient 02/2022)
a l'empresa INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L. amb NIF B9566581 per un import
de 22.000 euros (IVA no inclòs), per un termini inicial de tres (3) anys.

Segon.- FORMALITZAR el contracte en un termini no superior a 15 dies naturals des de la
data en que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els interessats i publicar-la al perfil del
contractant.

Jordi Òliva Ritort
Conseller Delegat

Elisabet Cornadó Soler
Cap de Compres i Serveis

