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Data:

Núm. EXP: 119/2020/CMSERV2

DEPARTAMENT: Direcció Àrea Alcaldia
OBJECTE:
APROVAR LA SUBSANACIÓ D’ERROR MATERIAL EN RELACIO A L’ADJUDICATARI
DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA PER LES DUES
CERTIFICACIONS FINALS DEL PROJECTE ON BOARD (PROGRAMA URBACT)

RESOLUCIÓ DE TINÈNCIA D’ALCALDIA
En data 2 de febrer de 2021 mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea
d’Alcaldia es va aprovar l’adjudicació del contracte menor dels Serveis d’auditoria per les
dues certificacions finals del Projecte On Board ( Programa Urbact), de conformitat amb
l’oferta presentada, pel termini comprès entre la data d’adjudicació del present contracte i el
31 /12/2021 ( o fins exhaurir pressupost ) , a favor de l’empresa FAURA - CASAS
AUDITORES - CONSULTORES, S.L. - ( B86689825) , per un import total de 3388,00 €
(IVA inclòs) .
Segons pressupost aportat pel tercer, es va APROVAR L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ
de la despesa per un import total de 3388,00 € (IVA inclòs) del pressupost general de
l’exercici de 2021, a càrrec de l’aplicació pressupostària:
2021 - 11200/92000/22699 - Rem:2020 - PROJECTE ON
12021000002873 AD
BOARD
Atès que s’ha detectat un error material que no implica canvis en l’aprovació del document
comptable ( AD2873 ) però si en relació a les dades del tercer adjudicat en la resolució i
les dades de que consten en el pressupost aportat:
FAURA –CASAS , AUDITORS- CONSULTORS, SL
Carrer Còrsega, 299, 6èna plata
08008 Barcelona
NIF B58671710

DISPOSO:
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PRIMER.- POSAR DE MANIFEST que s’ha detectat un error material pel que fa al
tercer, adjudicatari d’aquest contracte menor dels Serveis d’auditoria per les dues
certificacions finals del Projecte On Board ( Programa Urbact) on :


Hi posa FAURA - CASAS AUDITORES - CONSULTORES, S.L. - ( B86689825)



Hauria de ser: FAURA –CASAS , AUDITORS- CONSULTORS, SL ( B58671710 )

SEGON.- PROCEDIR A L’ESMENA DE L’ERROR MATERIAL descrit al punt primer de
la part dispositiva.
TERCER.- POSAR DE MANIFEST que aquest error material en la resolució no implica
canvis en el document comptable (AD 2873 ), ja que el tercer s’ adjudicat correctament
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
interessades en aquest expedient de contractació
CINQUÈ.-. DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al departament i o unitat promotora del
present contracte, al responsable de l’execució del contracte, a Intervenció General,
Tresoreria i al departament de Gestió Econòmica als efectes que hi corresponguin.
Així ho mana i signa el/la sotasignat/sotasignada i el secretari general ho certifica.

Viladecans, a data de la signatura electrònica
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