ACORD D’APROVACIÓ DELS PLECS DE BASES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’EXAMEN PER EXPERT EXTERN DEL MODEL DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE
CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME
Vista la nota justificativa emesa per la Directora Corporativa de Compliment i Control de l’Institut
Català de Finances, de data 14 de Gener de 2022, la qual estableix la necessitat de l’ICF de
procedir a la contractació de la prestació del servei d’elaboració de l’informe d’expert extern i el
seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i
finançament del terrorisme del Grup ICF, d’acord amb l’obligació establerta a la Llei 10/2010, en el
seu article 28, i la seva normativa vinculada o de desenvolupament
Vistos el plec de clàusules administratives particulars, el quadre de característiques i les
prescripcions tècniques, i els informes tècnics favorables respecte als anteriors.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la llei de contractes del sector públic (LCSP).
Ateses les facultats ex lege que li corresponen al conseller delegat de l’Institut Català de Finances
d’acord amb la facultat de representació de l’ICF i la d’exercici de les facultats que li delegui la Junta
de Govern, segons estableix l’article 22 del text refós de la llei de l’Institut Català de Finances,
aprovat per Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre; i a la senyora Elisabet Cornadó Soler,
com a Cap de compres i serveis de l’ICF, als únics efectes de responsable del correcte
desenvolupament del procés de contractació.
En base a totes les anteriors consideracions,
ACORDO
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’examen per expert extern del model de
prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme pel Grup ICF.
2. Que es procedeixi a l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert,
d’acord amb allò previst als articles 131 i següents i 156 a 159 de la LCSP.
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