RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ORDENA L'EXECUCIÓ PER MITJÀ D'ENCÀRREC AL MIG PROPI
PERSONIFICAT “TECNOLOGIES I SERVICIS AGRARIS, S.A., S.M.E., M.P” (TRAGSATEC): “SERVICI DE
SUPORT PER AL DESENROTLLAMENT DE TREBALLS TÈCNICS RELACIONATS AMB EL SECTOR
ENERGÈTIC”
Vista la proposta d'Encàrrec a Mig Propi Personificat de la Generalitat de la Direcció General de Indústria i
energia per a l'aprovació del present expedient d'execució del servici a través “TECNOLOGIES I SERVICIS
AGRARIS, S.A., S.M.E., M.P” (TRAGSATEC), i tenint en compte que en el mateix es contenen les actuacions
administratives preparatòries consistents en la proposta d'Encàrrec de la Direcció General de Indústria i
energia, l'Informe de l'Advocacia de la Generalitat en esta conselleria i l'informe de la Intervenció Delegada
de la Intervenció General en esta conselleria sobre la retenció i fiscalització prèvia del gasto.
Vist el règim jurídic de la societat mercantil “TECNOLOGIES I SERVICIS AGRARIS, S.A., S.M.E., M.P”
(TRAGSATEC), establit en Disposició addicional vint quarta de 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, i considerant el que disposa l'art.
32 de l'esmentada norma legal.
Fent ús de les atribucions que em conferix l'art. 28 de la Llei 5/83, de 30 de desembre del Consell,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar l'encàrrec de gestió a mig propi personificat de la Generalitat i la memòria raonada de
característiques de l'Encàrrec elaborades per la Direcció General de Indústria i energia, per a l'execució del:
“SERVICI DE SUPORT PER AL DESENROTLLAMENT DE TREBALLS TÈCNICS RELACIONATS AMB EL SECTOR
ENERGÈTIC”.
SEGON.- Ordenar l'execució del servici a l'empresa pública, mig propi personificat de la Generalitat,
“TECNOLOGIES I SERVICIS AGRARIS, S.A., S.M.E., M.P” (TRAGSATEC), CIF: A-79365821, establint un termini
d'execució de l'Encàrrec de sis (6) mesos, a comptar de l'1 d'octubre de 2018 i fins al 31 de març de 2019
(ambdós inclosos), amb subjecció al Plec de Prescripcions Tècniques i Ordes de la Direcció Facultativa, en
este cas, la persona responsable del Servici d'Energia, adscrita a la Direcció General de Indústria i Energia,
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en la seua qualitat de persona funcionària responsable de l'Encàrrec, qui durà a terme les labors de
supervisió i direcció de les activitats objecte del present Encàrrec, podent la Direcció General de
Indústria i energia designar una altra persona pertanyent a eixa Direcció General.

TERCER.- El finançament d'este servici es realitzarà a càrrec als Pressupostos de la Generalitat,
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, del Programa 731.10
“Energia”, capítol II, per un import màxim de CENT VINT MIL VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS (120.021,57 €) inclòs el 5% de costos indirectes així com el 7% de despeses generals,
import no subjecte a IVA, amb la següent distribució d'anualitats:
-ANUALITAT 2018: QUARANTA MIL SET EUROS AMB DÈNOU CÈNTIMS (40.007,19 €)
-ANUALITAT 2019: HUITANTA MIL CATORZE EUROS AMB TRENTA-HUIT CÈNTIMS (80.014,38 €)
L'import de l'anualitat 2019 queda condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el
corresponent pressupost de la Generalitat.
El pagament de les prestacions es realitzarà en la forma establida en l'expedient.
València,

EL CONSELLER D'ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Firmat per Rafael Climent González el
14/09/2018 14:09:19
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