Resolució d'aprovació de l'expedient

GENERALITAT DE CATALUNYA

Contracte: Contracte Privat
Tipus: Serveis
Tramitació: Anticipada
Expedient: SC- 19-01015
Procediment: Obert
Criteris d’adjudicació: Diversos
Objecte: Serveis d’assegurances per a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

Valor estimat del contracte (sense IVA)
Pressupost base de la licitació
Pressupost de licitació Lot 1
Pressupost de licitació Lot 2
Pressupost de licitació Lot 3

Import base €
158.400,00 €
33.000,00 €
8.000,00 €
7.000,00 €
16.000,00 €

IVA €
0€
0€
0€
0€
0€

Import total €
158.400,00 €
33.000,00 €
8.000,00 €
7.000,00 €
16.000,00 €

Vista la resolució d’inici d’expedient de data 6 de novembre de 2019.
Atès que s’han incorporat a l’expedient tots els documents previstos a l’article 116.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
Fent ús de les facultats que em són conferides de conformitat amb l’article 15 del Decret 223/2015,
de 6 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis d’assegurances per a l’Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques
i els seus annexos.
Tercer.- Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
Quart.- Nomenar a les següents persones com a membres de la mesa de contractació que assistirà
l’òrgan de contractació en l’adjudicació d’aquest contracte:
•

President: Joan Serra, Controller del Àrea de Participades Públiques. President/a suplent,
en cas que no pugui assistir, una persona adscrita a l’Àrea d’Assessoria Jurídica i
Contractació.

•

Vocals:
-

Sra. Fina Sancho, Gerent de Serveis Generals i com a vocal suplent, en cas que no
pugui assistir la titular, la Sra. Laura Vázquez, responsable de Mobilitat.

-

Sra. Núria Oliva, Gerent de Recursos Humans i Comunicació Interna i com a vocal
suplent, en cas que no pugui assistir la titular, una altra persona adscrita a aquesta
Àrea.
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•

-

Representant de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació d’ACCIÓ: El Sr. Roger
Torner Condeminas, Cap de Contractació i com a vocal suplent en cas que no pugui
assistir el titular, un altre persona adscrita a aquest àrea.

-

Representant de l’Àrea d’Administració d’ACCIÓ: El Sr. Miquel Parramon Blasco i
com a vocal suplent en cas que no pugui assistir el titular, un altre persona adscrita
a aquest àrea.

Secretària: Sra. Roser Olivares Giraldo, Gerent de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació
d’ACCIÓ i com a secretari/a suplent, en cas que no pugui assistir la titular, un representant
de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació d’ACCIÓ

Cinquè.- Nomenar a la senyora Núria Oliva, Gerent de Recursos Humans i Comunicació Interna,
coma a responsable del contracte corresponent al lot 1 i a la senyora Fina Sancho, Gerent de
Serveis Generals, com a responsable dels contractes corresponents als lots 2 i 3.
Sisè.- Publicar l’anunci de licitació de la present contractació al perfil del contractant de l’Agència
per a la Competitivitat de l’Empresa allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya, així com també aquesta resolució i tota la documentació incorporada a
l’expedient.

Joan Romero i Circuns
Conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
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