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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE FORMACIÓ 

UNIVERSITÀRIA DE POSTGRAU EN GESTIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DE LES ENTITATS 
LOCALS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 

 
Vist l’expedient de contractació, tramitat mitjançant procediment obert simplificat, no 
subjecte a regulació harmonitzada, relatiu a la prestació del servei de formació 
universitària de postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb un pressupost de 50.000€ que 
aplicant el 21% d’IVA resulta un import total de 60.500 €, el qual va ser publicat per 
l’òrgan de contractació el dia 6 d’octubre de 2017. 
 
Atès que la Mesa de contractació, en data de 2 de novembre de 2017, va aprovar la 
proposta d’adjudicació a la FUNDACIÓ URV, i que la universitat licitadora havia aportat 
tota la documentació requerida pels plecs, dins del sobre A, es procedeix a resoldre 
l’adjudicació del contracte.  
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 

En virtut de tot això, la Secretaria General dicta la següent 

 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació 
reunida en sessió de 2 de novembre de 2017, la contractació del servei de formació 
universitària de postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques a la FUNDACIÓ URV , amb NIF 
G43581321, per un import de 48.125,00€ i IVA al 0%, a l’estar aquesta formació 
exempta, d’acord amb la seva oferta.  
 
Segon.- DISPOSAR la despesa de 48.125,00€ anuals, derivada d’aquesta contractació, 
amb càrrec al pressupost del vigent exercici. 
 
Tercer.-  ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores, de conformitat amb la proposta 
de la Mesa de Contractació, d’acord amb el detall següent: 
 

1- FUNDACIÓ URV 
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Quart.- COMUNICAR a l’adjudicatari que, dins el termini de 5 dies naturals següents a 
l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a 
formalitzar el contracte.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
 
Barcelona, 3 de novembre de 2017 
 
El Secretari General, 
 
 
 
 
Marc Pifarré i Estrada 
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