SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA

Resolució d’aprovació d’un expedient de contractació

Contracte: Contracte públic
Unitat promotora: Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya. Departament de
Recerca i Universitats
Tipus: Serveis
Expedient: UR-2022-106 (SE 107/2022)
Procediment: Obert simplificat
Criteris d’adjudicació: Diversos
Objecte: Serveis de seguretat en custòdia i distribució dels quaderns de les proves d’accés a la
universitat i les proves d’aptitud personal per a convocatòries restants de 2022

Valor estimat del contracte: 25.498,78 € (IVA exclòs)
Pressupost de licitació: 30.854,24 € (base: 25.498,78 €; IVA: 5.355,46 €)
Vista la resolució d’inici de l’expedient del contracte de serveis de referència signada el 28
d’abril de 2022;
Vist el plec de clàusules administratives particulars i l’informe jurídic emès per l’Assessoria
Jurídica del Departament el 29 d’abril de 2022 i vista la fiscalització favorable de l’expedient
efectuada per la Intervenció Delegada del Departament el 4 de maig de 2022;
D’acord amb el que disposen els articles 117 i 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic;
Fent us de les facultats que em són conferides per la Resolució REU/2838/2021, de 17 de
setembre, de delegació de competències de la persona titular del Departament de Recerca i
Universitats en diferents òrgans del Departament,
Resolc:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regula la contractació dels
serveis a dalt referenciats.
Segon. Aprovar la despesa fins a l’import expressat com a pressupost de licitació, IVA inclòs,
a càrrec de la partida UR06/D/226008900/4220/0000 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2022.
Tercer. Aprovar l’expedient de contractació de referència i ordenar l’obertura del procediment
d’adjudicació.
Quart. Nomenar, per a questa licitació, la mesa de contractació següent:
 President: Sra. Ignasi Vendrell Aragonès, subdirector general de Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni.
Suplent: Sr. Eduard Flores Royo, cap del Servei de Contractació i Patrimoni.
 Secretària: Sra. Berta Alsina Romeu, tècnica del Servei de Contractació i Patrimoni.
Suplent: Sra. Lourdes Aparicio Resano, administrativa del Servei de Contractació i
Patrimoni.
 Vocals:

Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. 93 552 67 00
http://universitatsirecerca.gencat.cat

Doc.original signat per:
Ignasi Vendrell Aragones
04/05/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 04/05/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
04/05/2022 17:06:29

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*01P6LUMB1DN1LJOAG85Z6L3JZV30ZS8L*
01P6LUMB1DN1LJOAG85Z6L3JZV30ZS8L

Pàgina 1 de 2

SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA

-

-

Sra. Pia Moret Garbayo, cap de l’Oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya
Sr. Jesús M. Prujà i Noé, cap de l’Oficina d’Accés a la Universitat.
Sr. Eduard Flores Royo, cap del Servei de Contractació i Patrimoni.
Sra. Ascensió Garcia i Flores, advocada de la Generalitat adscrita a l’Assessoria
Jurídica del Departament.
Suplent: Sra. Marta Mayorga Meléndez, lletrada de l’Assessoria Jurídica, o
qualsevol altre lletrat o lletrada que sigui designat.
Sr. José Álvarez Pérez, interventor delegat del Departament.
Suplent: Sra. Carme Cañete Domènech, supervisora de Comptabilitat i Control a la
Intervenció Delegada, o qualsevol altre representat que sigui designat/ada.

La directora de Serveis, per delegació de la consellera
(Resolució REU/2838/2021, de 17 de setembre; DOGC de 23.9.2021)

Signat pel subdirector general de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni
per autorització de la directora de Serveis (Resolució de 18.3.2022)
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