CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE

Plec de prescripcions tècniques dels treballs per al servei de confecció del Compte
General del COMEBE per l’exercici 2020

1. Antecedents
El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE), mitjançant l’Acord
GOV/43/2015, de 24 de març, es va convertir en un ens del Sector Públic, deixant de ser
considerat un ens de l’Administració Local.
Aquest canvi va comportar que finalitzés el suport del Serveis d’Assistència Municipal (SAM)
de la Diputació de Tarragona i, des de l’exercici 2018 s’externalitza la contractació d’aquest
servei.

2. Objecte
2.1 L’objecte d’aquest plec és establir les prescripcions tècniques que han de regular la
contractació dels serveis de confecció de la Memòria del Compte Anual o Compte General
de l’exercici econòmic 2020 a partir dels registres comptables de l’entitat.
Aquest any, a més, la Memòria dels Comptes anuals s’ha d’adequar als termes previstos en
l’article 14 de l’Ordre VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de
tancament de l’exercici pressupostari del 2020, referent al seguiment comptable de l’impacte
pressupostari de l’emergència COVID-19, on s’especifica que la memòria haurà de contenir
un apartat específic per informar de manera detallada de les despeses directes i indirectes
derivades de la pandèmia i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos.
2.2 El contracte associat a aquest plec de prescripcions tècniques és un contracte
administratiu de serveis, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen 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.

3. Descripció del servei
3.1 La Memòria es presentarà d’acord amb els principis i criteris comptables generalment
acceptats, aplicant-se les disposicions legals vigents de caràcter comptable establertes a
l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s’aprova el Pla general de comptabilitat
pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), el qual estableix l’aplicació obligatòria
dels principis comptables i les normes de valoració del Pla de comptabilitat públic de l’Estat
(PCPE) aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010, de 12 d’abril.

4. Característiques del contracte
El procediment de contractació d’aquest servei s’ha d’ajustar als criteris següents:
4.1 Tota proposta de contractació ha d’adjuntar un document on consti el procediment
d’execució del servei, els membres de l’equip de treball responsable de la seva execució, i
la dates límit del lliurament de l’objecte del contracte definit al punt 3.
4.2 Les persones interessats/des han de presentar les propostes al correu electrònic del
COMEBE (convocatories@batallaebre.org) en el termini de 10 dies des de l’endemà de la
publicació d’aquesta oferta en el web del consorci. En el cas que la preparació de la
documentació de la proposta els generi dubtes, poden demanar-ne aclariments, abans no
finalitzi el termini, enviant un correu a l’adreça electrònica esmentada.
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4.3 Un cop finalitzat el termini de propostes i la valoració tècnica efectuada pel personal del
consorci, la direcció del Comebe emetrà la resolució d’adjudicació del contracte d’acord amb
l’article 13 dels estatuts vigents (Acord GOV/66/2020).
4.4 En tractar-se d’un contracte menor, ha de complir amb l’establert la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, en relació a la durada del mateix, la revisió de preus i les condicions de
l’adjudicatari per a contractar.
4.5 El pagament dels serveis contractats es liquidarà a la finalització del servei, un cop lliurat
el document de la Memòria del Compte General en format digital, mitjançant una factura
corresponent als serveis de confecció de la Memòria del Compte General de l’exercici 2020.
La factura s’ha de formalitzar d’acord amb la normativa.
4.6 El sostre màxim de despesa total pels serveis a contractar és de 2.000,00 €, més 420,00
€ en concepte d’IVA, sumant un total de 2.420,00 €.

5. Finançament
- Partida pressupostària 227.13 Treballs tècnics del Capítol II. Despeses en béns corrents i
serveis (exercici 2021)
- Contracte subvencionat: no.

6. Durada del contracte
El contracte produirà efectes des de la signatura i fins al 24 de març de 2021.

C/ Freginals, 18-24 · 43784 Corbera d'Ebre tel 977 421 528 · info@batallaebre.org

2

