Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa
i Coneixement
UR/G2024 UR-2020-3

Resolució d’aprovació d’un expedient de contractació

Contracte: Contracte administratiu
Unitat promotora: Àrea d'Infraestructures i Serveis (Secretaria d'Universitats i Recerca)
Tipus: Serveis
Expedient: UR-2020-3 (SE 2/2020)
Procediment: Obert simplificat
Tramitació: Ordinària
Criteris d’adjudicació: Diversos
Objecte: Serveis de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de les
dependències de la Secretaria d’Universitats i Recerca
Valor estimat del contracte: 30.875,00 € (IVA exclòs)
Pressupost de licitació: 11.616,00 € (base: 9.600,00 €; IVA: 2.016,00 €)
Vista la resolució d’inici de l’expedient de contracte de referència de data 17 d’octubre de 2019;
Vist el plec de clàusules administratives particulars i l’informe jurídic emès per l’Àrea d’Assessorament
Jurídic en l’Àmbit d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement el 28 d’octubre
de 2019;
Vista la fiscalització favorable per part de la Intervenció Delegada del Departament el 6 de novembre
de 2019;
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 son conferides per la Resolució EMC/1456/2016, de 8 de juny, de
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Empresa i Coneixement 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 pressupostària IU16/D/213000100/1210/0000, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020.
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/a: Senyora Ester Morales Miguel, sub-directora general de Gestió Econòmica i
Administrativa en l’àmbit d’Universitats i Recerca
Suplent: Senyor Ignasi Vendrell Aragonès, cap del Servei de contractació i Patrimoni en
l’àmbit d’Universitats i Recerca. Secretaria d’Universitats i Recerca.

 Secretari/ària: Senyora Carme Cadena Carcasona, tècnic/a del Servei de Contractació i
Patrimoni en l’àmbit d’Universitats i Recerca.
Suplent: Senyora Berta Alsina Romeu, tècnic/a del Servei de Contractació i Patrimoni en
l’àmbit d’Universitats i Recerca.
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Vocals:
-

Senyor Ignasi Vendrell Aragonès, cap del Servei de Contractació i Patrimoni en l’àmbit
d’Universitats i Recerca.

-

Senyora Carolina Gómez Ramon, responsable de Comptabilitat i Habilitació de la
Secretaria d’Universitats i Recerca.

-

Senyora Ascensió Garcia i Flores, Advocada de la Generalitat adscrita a l’Àrea
d’Assessorament Jurídic en l’Àmbit d’Universitats i Recerca.
Suplent: Senyora Sònia Raso Cónsul, lletrada de l’Àrea d’Assessorament Jurídic en
l’Àmbit d’Universitats i Recerca, o qualsevol altre lletrat o lletrada que sigui designat.

-

-

Senyor Julio José Fernández Ulloa, interventor delegat.
Suplent: Senyora Lucia Aguado Rodriguez, supervisora de Comptabilitat i Control.

P.d. de la consellera
(Resolució EMC/1456/2016, de 8 de juny,
modificada per la Resolució EMC/2321/2018, de 8 d’octubre;
DOGC núm. 7726, de 15.10.2018)

Francesc Xavier Grau Vidal
Secretari d’Universitats i Recerca
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