EXP. POS_007_2021

RESOLUCIÓ núm. 135
DATA 25/11/2021
RESOLUCIÓ
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CONDICIONS DE LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE PER A
TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL (TAIGUA) (Exp. núm. POS_007_2021)
Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (en endavant, TAIGUA), inicià la prestació del servei d’abastament d’aigua a la
ciutat de Terrassa el 10 de desembre de 2018.
La necessitat administrativa a satisfer amb aquest contracte es dotar a Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL (en endavant
TAGUA) d’un servei d’assessorament extern per part d’un expert en matèria comptable, tributària i fiscal per a
garantir la correcta aplicació de la legislació vigent en matèria fiscal i comptable i correcte acompliment de les
obligacions legals en aquestes matèries.
L’objecte del contracte es la prestació d’un servei extern d’assessorament permanent i general comptable i fiscal per
a TAIGUA.
A tal efecte, i per tal de dur a terme la contractació d’aquests serveis, és precís aprovar l’inici de l’expedient de
contractació, així com també l’aprovació d’aquest expedient i els seus plecs de condicions per tal de poder tramitar
el corresponent procediment d’adjudicació del contracte de serveis d’assessoria comptable, fiscal i tributària
Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL (exp. núm. POS_007_2021).
En aquest sentit, en data 23 de novembre de 2021 la Cap de l’Àrea de Comptabilitat i Finances de TAIGUA va
subscriure un informe en el que es justificà la necessitat de contractar el referit servei d’assessorament.
El valor estimat d’aquest contracte és de 14.688 € (IVA exclòs) i el seu pressupost base de licitació de 7.405,00 €
(IVA inclòs).
La durada del contracte és de dos anys a comptar des de la seva formalització, amb possibilitat de prorrogar el
contracte per dos períodes addicionals de com a màxim una anualitat cadascun.
En l’expedient també hi figuren els corresponents plecs de condicions i l’informe jurídic corresponent.
Els Estatuts de TAIGUA, al seu article 16 apartat 4, atribueix a la Gerència la funció d’aprovar (i) projectes (ii) bases
i plecs de condicions de contractes (iii) contractes de tot tipus i despeses, fins el límit de 50.000 €.
Per tant, vist el valor estimat del contracte, correspon a la Presidència l’aprovació d’aquest expedient i la contractació
que se’n deriva, aprovant la despesa corresponent.
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de Contracte de servei
d’assessoria comptable, fiscal i tributari de Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL (Exp. núm. POS_007_2021).
SEGON.- APROVAR l’expedient de contractació, els plecs de condicions que regeixen la present licitació i
contractació, així com també, l’informe de necessitats.
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TERCER.- AUTORITZAR el finançament de les obligacions derivades del compliment d’aquest contracte per un
valor estimat de 14.688 € (IVA exclòs) i es farà, si s’escau, amb càrrec al pressupost de l’entitat durant l’any
corresponent a l’execució i vigència d’aquest contracte.
QUART.- FACULTAR a la Gerència de l’Entitat perquè pugui signar aquella documentació necessària per l’impuls
del procediment de licitació.
CINQUÈ.- TRAMITAR la contractació per procediment obert simplificat, i PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil
del contractant.
Juan Ramón Vázquez Garcia

Gerent
Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL
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