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ACORD

D’APROVACIÓ

DE

L’EXPEDIENT

DE

CONTRACTACIÓ

DEL

SERVEI

D’AUDITORIA (CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL) PER A LA VERIFICACIÓ DE LA
DESPESA DEL PROJECTE INTERREG-MED-Mdnet . (Exp. Núm. 11/2018)
PRODECA és una empresa pública adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que gaudeix de personalitat jurídica
pròpia, té com a objecte social la promoció dels productes agroalimentaris i forestals
catalans i l’ajuda a l’exportació dels esmentats productes cap als mercats de demanda.
El sector de la producció agroalimentària catalana és un sector singular, amb poc nivell de
concentració, on existeixen poques empreses grans però sí, en canvi, una forta presència
de PIMES familiars. Aquest sector es conforma de 3.400 empreses, 75.700 treballadors i la
mitjana de treballadors per empresa és de 22 persones. Degut a que el segment de petits
productors té necessitats de professionalització, inversió i eines degut a l’escassa aplicació
de màrqueting, tecnologia i activitat de R+D, baixa competitivitat i dificultats per al
creixement, barreres logístiques i regulatòries i dèficit d’internacionalització, i com a
conseqüència del seu objecte social, PRODECA està desenvolupant una sèrie d’accions per
impulsar la competitivitat de les empreses i emprenedors del sector agroalimentari. En
aquest marc participa en el projecte europeu Md.net per crear noves oportunitats al voltant
de Dieta Mediterrànea per dotar a les empreses de metodologia, eines i formació per ser
més competitius, sol·licitant com a partner beneficiari finançament per al projecte
“Mediterranean Diet – When Brand Meets People” amb l’acrònim MD.net”. Aquest projecte
s’emmarca dins el programa europeu “Interreg MED” que dóna suport al desenvolupament
regional a través del cofinançament de projectes transnacionals mitjançant el Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER).
En el marc d’aquest projecte europeu, i com a beneficiària que és PRODECA del
finançament d’aquest projecte, és necessari un control de primer nivell que realitzi la tasca
de verificació de la despesa declarada per PRODECA.
Com a conseqüència de que aquest control de primer nivell ha de ser extern, és necessari
contractar aquest servei a una empresa especialitzada i externa, mitjançant els
procediments establerts a la normativa sobre contractació pública, en tant que d’acord amb
l’article 3.3 d) de la LCSP PRODECA té la consideració de poder adjudicador, no
administració pública.
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Atès que s’han redactat els corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i
de Prescripcions tècniques que hauran de regir la licitació.
Atès que és procedent la contractació, no subjecta a regulació harmonitzada, procediment
obert, tramitació ordinària, expedient pluriennal i adjudicació per l’aplicació de pluralitat de
criteris, d’acord amb el que disposen els articles 131, 318, 145, 146, 156 a 158 i concordant
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Vist que s’ha d’autoritzar la despesa d’aquesta contractació per un import de licitació de
8.833€ (IVA inclòs), i un valor estimat del contracte de 7.300€ (IVA exclòs) que es farà
efectiva a càrrec de l’aplicació 226.0089 “Altres despeses diverses” de PRODECA.

Per tot això,
ACORDA
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del servei de d’auditoria (controlador de
primer nivell) per a la verificació de la despesa del projecte INTERREG-MED-MDNET, per
un import de licitació 8.833,00€ (IVA inclòs), i un valor estimat del contracte de 7.300,00€
(IVA exclòs).
Segon.- APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte.
Tercer.- PROCEDIR a licitar el referit contracte sota el procediment obert amb tramitació
ordinària (d’acord amb el que estableix els articles 131 y 318 de la LCSP), i adjudicació
mitjançant l’aplicació de pluralitat de criteris.
Quart.- AUTORITZAR la despesa per import de de licitació de 8.833€ (IVA inclòs), i un valor
estimat del contracte de 7.300€ (IVA exclòs) a càrrec de l’aplicació 226.0089 “Altres
despeses diverses”.
Cinquè.- PUBLICAR el present acord al perfil del contractant de PRODECA.

Barcelona, 7 de novembre de 2018.
CPISR-1 C Ramon
Sentmarti
Castañe
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Ramón Sentmartí i Castañé
Director Gerent actuant com a
òrgan de contractació de PRODECA
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