
  

Expedient núm.: 4/2019 
Procediment: Contracte de Serveis per Procediment Obert Simplificat 
Assumpte: Assessoria jurídica 
Número: 20/2019 
Data: 28 de juny de 2019 

 

RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA 

 

Atesa la necessitat de comptar amb un assessorament jurídic davant la 

progressiva complexitat procedimental i de contractació dels ens administratius, i la 

necessitat de suport en les diferents contractacions publiques a executar per aquest 

consorci.   
 

Tipus de contracte: assessoria jurídica 

Objecte del contracte: assessorament jurídic a Consorci 

Procediment de contractació: Contracte menor Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 79100000-5 a 79140000-7 

Valor estimat del contracte: 57.200.-€ IVA: 12.012.-€ 

Preu:14.300.-€/anuals 

Durada: 4 anys 

 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò 

previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert 

simplificat, pel servei d’assessorament jurídic en contractació pública, convocant la 

seva licitació. 

 



SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que 

regiran el contracte. 

 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2019 325.22709 15.000€ anuals 

 

QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el 

contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

 
CINQUÈ. Publicar a la Web del Consorci tota la documentació integrant de 

l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives 

particulars.  

 

SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva 

composició en el perfil de contractant: 

 

- Jordi Rotger i Estapé, qui actuarà com a President de la Mesa. 

- Montserrat Gaja i Rodríguez, Vocal (Secretària Acadèmcia), qui 

actuarà com a Secretària de la Mesa. 

- Isidre Sierra i Fusté, Vocal (Cap de Serveis Econòmics). 

  

 

 

 

Signat, 
 

 

 

 

 

 

 

Jordi Rotger Estapé 
Gerent 
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