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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ D'EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS
COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU
SOC-2016-561
Fets
1. En data 4 de juliol de 2016 la subdirectora general de Verificació i Supervisió emet informe sobre
la necessitat de contractar la revisió de documentació administrativa i justificació econòmica
d'expedients de subvencions cofinançades pel Fons Social Europeu, per un valor estimat de
126.135,85 € i 26.488,53 € en concepte d’IVA.
2. El 26 de juliol de 2016 el Cap del Servei de Pressupostos i Comptabilitat va expedir certificat
d'existència i de compromís de crèdit , condicionant l'adjudicació a l'existència de crèdit adequat i
suficient en l’ exercici 2017.
3. El 28 de juliol de 2016 la directora del SOC informa favorablement sobre l’inici de la contractació
esmentada.
4. El 21 d’octubre de 2016 la Intervenció Delegada emet informe favorable de fiscalització prèvia.
5. El 24 d'octubre de 2016s’aprova l’expedient i s’obre el procediment d’adjudicació.
6. En data 15 de desembre de 2016 els caps de Servei de Control i Justificació econòmica i del
Servei d'Inspecció i Control de Qualitat del SOC emeten informe de valoració de les propostes
tècniques presentades.
7. En data 16 de desembre de 2016, la Mesa emet acta de proposta d’adjudicació.
8. El dia 29 de desembre de 2016, se li requereix a l’empresa amb l’oferta més avantatjosa
econòmicament, perquè dipositi la garantia definitiva en el termini de 10 dies hàbils, donant-li
l'opció de fer-ho mitjançant retenció en el preu.
9. L’empresa ha dipositat la garantia i ha presentat tota la documentació necessària relativa a la
capacitat i la solvència en el termini legalment establert en el requeriment formal de
documentació i compleix els requisits per poder ser adjudicatari d'aquesta contractació.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 151.3 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte
dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
2. Atès l’art. 27 l) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, la direcció del SOC actua com a òrgan de contractació
Per tant, resolc :
1. Adjudicar a l’empresa GRUPO NC AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIO SL, amb CIF
B14701908, el servei de revisió de documentació administrativa i justificació econòmica
d'expedients de subvencions cofinançades pel Fons Social Europeu, per un preu total màxim per
milió justificat de 3.750 € (tres mil set-cents cinquanta euros) i 787,50 € (set-cents vuitanta-set euros
amb cinquanta cèntims) en concepte d'IVA, amb un total màxim de 94.601,89 (noranta-quatre mil
sis-cents un euros amb vuitanta-nou cèntims), amb càrrec a l'aplicació pressupostària
D/227001300/331A/0000.
2. Publicar aquesta adjudicació en el perfil del contractant.
3. Notificar aquesta resolució als interessats.
Peu de recurs:
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs
d’alçada davant el Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el
termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució.
La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Mercè Garau i Blanes
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC. La política de
signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de
voluntat en suport informàtic".
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