Despesa pluriennal per la licitació
del servei d’auditoria de la UPC i
entitats del grup.

Acord CG/2019/04/26, de 4 de juliol de 2019, del
Consell de Govern, pel qual s'aprova la despesa
pluriennal per la licitació del servei d’auditoria de la
UPC i entitats del grup.
Gerent

 Document presentat a la Comissió d’Economia i Infraestructures
de 26/06/2019
 Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell
Social

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER APROVAR LA FORMALITZACIÓ DE LA
DESPESA PLURIENNAL DE LA LICITACIÓ PEL SERVEI D’AUDITORIA DE COMPTES
ANUALS DE LA UPC, DEL GRUP UPC I DE PROJECTES SUBVENCIONATS, I ELABORACIÓ
DELS COMPTES ANUALS AGREGATS DE LA UPC
ANTECEDENTS
Primer.- El Servei de Compres i contractació es troba en Procés d’elaboració de la licitació per
la contractació d’un servei d’auditoria de comptes anuals de la UPC, del Grup UPC, de projectes
subvencionats, i elaboració dels comptes anuals agregats de la UPC.
La licitació té un pressupost màxim de 337.950.-€, IVA no inclòs, dels quals 176.000.-€ seran a
càrrec dels pressupostos de la UPC en les anualitats següents:
Any 2020
Any 2021
Any 2022

35.200.-€
35.200.-€
35.200.-€

Possibilitat de prorrogar durant 2 anys més:
Any 2023
Any 2024

35.200.-€
35.200.-€

Segon.- Pel que fa al servei d’ auditories individuals de cada una de les entitats del Grup UPC,
aquest té un pressupost màxim de 161.950€ que seran assumits a càrrec dels pressupostos de
les diferents entitat del grup UPC, les quals han certificat a la Universitat que (i) existeix crèdit
adequat i suficient per fer front a aquestes despeses individuals pel servei d’auditoria de les seves
comptes anuals i, (ii) que autoritza a la UPC per a que tramiti, adjudiqui i formalitzi en nom seu,
el procediment de contractació d’aquest servei d’auditoria.
Tercer.- Es seguirà el procediment d’acord amb l’establert a l’article 131 i següents de la LCSP
9/2017.
Quart.- Aquests imports podran ser incrementat en un 20% si en el transcurs de la vigència dels
contractes es detecta alguna necessitat de cobertura addicional.
FONAMENTS DE DRET
L’article 22 de les Bases d’Execució del Pressupost 2019 estableix:
"Aquestes despeses, anomenades despeses pluriennals, han d’aprovar-se de forma expressa
pel Consell Social a proposta del Consell de Govern "
En virtut del que precedeix, es formula la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Aprovar la despesa pluriennal per la formalització de la licitació per la contractació d’un servei
d’auditoria comptes anuals de la UPC, del Grup UPC, de projectes subvencionats, i elaboració
dels comptes anuals agregats de la UPC, amb una durada de 3 anys i amb possibilitat de
prorrogar durant dos anys més, per períodes anuals, per un pressupost total màxim de 176.000.€, IVA no inclòs, per a la seva posterior aprovació pel Consell Social.

Autoritzar al rector o al gerent per a que, durant el transcurs de la vigència del contracte, puguin
autoritzar incrementar el valor del pressupost màxim esmentat fins un màxim del 20% en el cas
que es detecti la necessitat de contractar cobertures addicionals

Barcelona, a 19 de juny de 2019.

