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 d’abril de 2021, s’han ratificat
les despeses plurianuals adjuntes a aquest certificat.

I perquè consti als efectes oportuns.
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Barcelona, 19 d’abril de 2021

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 2020 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 pluarianual correspondrà director/a i posteriorment haurà
de ser ratificada per part del Consell de Govern.

Fets
El director d’AQU Catalunya des del 9 de juliol 2020 ha aprovat dues despeses plurianuals:
La primera correspon a la Resolució de 6 d’octubre de 2020 del director d’AQU Catalunya
d’adjudicació del contracte de subministrament i servei de manteniment d’equips
multifunció per a les oficines d’AQU Catalunya (Expedient 2020-24_Equips multifunció).
Aquest contracte s’ha adjudicat a l’empresa Servicios Microinformatica S.A. (NIF
A25027145) pels imports màxims següents:
Any

Mesos

Import (IVA exclòs)

Import (amb IVA)

2020

2

1.898,14 €

2.296,74 €

2021

12

11.388,84 €

13.780,50 €

2022

12

11.388,84 €

13.780,50 €

2023

10

9.490,70 €

11.483,75 €

TOTAL

36

34.166,52 €

41.341,49 €

La segona correspon a la Resolució de 18 de desembre de 2020 del director d’AQU
Catalunya d’adjudicació del contracte dels serveis de Traducció del català al castellà i del
català o castellà a l’anglès o viceversa, derivats de les activitats d’AQU Catalunya (Expedient
2028_Traduccions). Aquest contracte s’ha adjudicat a l’empresa Traducciones y Tratamiento
de la Documentación, SL (NIF: B61183067) pels imports màxims següents:
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Any

Lot 1: català-castellà o

Lot 2: català-castellà a

viceversa

l’anglès o viceversa

Import (amb IVA)

2020

4.080,00 €

8.280,00 €

14.955,60 €

2021

6.988,87 €

19.160,75 €

31.641,04 €

TOTAL (sense IVA)

11.068,87 €

27.440,75 €

TOTAL (amb IVA)

13.393,33 €

33.203,31 €

46.596,64 €

Ratificació
El Consell de Govern ratifica, a proposta del director d’AQU Catalunya, la despesa plurianual
contreta en els expedients de contractació d’Adjudicació del contracte de subministrament i
servei de manteniment d’equips multifunció per a les oficines d’AQU Catalunya (Expedient
2020-24_Equips multifunció) i Adjudicació del contracte dels serveis de Traducció del català
al castellà i del català o castellà a l’anglès o viceversa, derivats de les activitats d’AQU
Catalunya (Expedient 2028_Traduccions).
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