D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

R/N: EC/CP00054 EC-2021-34

Resolució d’aprovació de l’expedient
Expedient

EC-2021-34

Unitat promotora

Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor

Procediment

Obert simplificat abreujat

Objecte

Prestació del servei bancari i de suport en les operacions de recaptació
que efectua l'Administració de la Generalitat i l'Agència Tributària de
Catalunya (ATC) d'ingressos tributaris i no tributaris.

Modalitat

Import base €
Valor estimat
Pressupost licitació

Tipus

Contracte Privat

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

29.700,00

-

-

9.900,00

0,00

9.900,00

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

2021

9.900,00

N0-IVA suportat no
DT01
deduïble 0%

Partida
pressupostària
D/226008900/9110/0000

Vista la resolució d’inici de l’expedient de contracte de data 6 de novembre de 2020.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vist l’article 5.2 a) de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig
de 2019.
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació per a la prestació del servei bancari i de suport en les
operacions de recaptació que efectua l'Administració de la Generalitat i l'Agència Tributària
de Catalunya (ATC) d'ingressos tributaris i no tributaris per un import total de 9.900,00 €,
IVA exempt.
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Autoritzar l’obertura de la fase d'adjudicació de l'expedient
Per delegació,
Natàlia Garriga i Ibáñez
Directora de Serveis
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)

Carrer del Foc, 57
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Tel. 933 162 000

Doc.original signat per:
Natàlia Garriga Ibáñez
20/11/2020

1/1

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0QOPZ9VI13FQ8IBH3IHTZ0ZUCW15S2KC*
0QOPZ9VI13FQ8IBH3IHTZ0ZUCW15S2KC

Data creació còpia:
22/11/2020 19:50:09
Data caducitat còpia:
22/11/2023 00:00:00
Pàgina 1 de 1

