Maria Giné Soca, com a secretària de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) i del Consell de Govern, domiciliada a Barcelona, al Carrer d’Enric
Granados, 33 i amb NIF: Q0801199A

CERTIFICA:
Que en la reunió del Consell de Govern d’AQU Catalunya de 15 de juliol de 2022 s’ha ratificat
la despesa plurianual contractada entre l’abril i el juny de 2022 que s’adjunta a aquest
certificat.

I perquè consti als efectes oportuns.
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RATIFICACIÓ DE LA DESPESA PLURIANUAL D’AQU
CATALUNYA
Marc normatiu
L’article 29 de Despeses plurianuals, de les Bases d’Execució del pressupost per a 2022 d’AQU
Catalunya disposa el següent:
Es poden adquirir compromisos de despesa que s’hagin d’estendre a exercicis futurs
per finançar inversions, transferències corrents i de capital, arrendaments d’immobles,
càrrega financera i les següents modalitats de contractes, sempre que no puguin
estipular-se o resultin antieconòmics per un any.
L’aprovació de la despesa plurianual correspondrà director/a i posteriorment haurà de
ser ratificada per part del Consell de Govern.

Fets
El director d’AQU Catalunya des del 20 d’abril de 2022 ha aprovat l’Acord de pròrroga del
contracte formalitzat amb data 8 d’agost de 2017 que té per objecte l’arrendament de
l’immoble ubicat al Carrer d’Enric Granados número 33 de Barcelona (Expedient 20220075), des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 30 de setembre de 2027, amb els imports
següents:
Any

Import anual

Import amb IVA

2022

55.626,32 €

67.307,85 €

2023

224.491,96 €

271.635,27 €

2024

232.438,59 €

281.250,70 €

2025

240.385,19 €

290.866,08 €

2026

248.331,83 €

300.481,51 €

2027

190.718,82 €

230.769,77 €

1.191.992,72 €

1.442.311,19 €

TOTAL
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Ratificació
El Consell de Govern ratifica la despesa plurianual contreta en l’expedient 2022-005,
d’Acord de pròrroga del contracte formalitzat amb data 8 d’agost de 2017 que té per
objecte l’arrendament de l’immoble ubicat al Carrer d’Enric Granados número 33 de
Barcelona (Expedient 2022-0075), des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 30 de setembre de
2027.
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