Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya

Exp.: 002/19
CFCC-2019-00002

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ
Identificació de l’expedient
Per la qual s'adjudica la contractació d’un servei que inclogui 2 persones per al
manteniment correctiu i petits evolutius, millora del rendiment i manteniment de la
documentació relativa a l’eina Conforcat per a la gestió integral de les subvencions que
promou i gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Consorci).

Fets
1) De conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives que regeix aquest
contracte.
2) Vist que s'han complert els tràmits de procediment necessaris per a l'adjudicació del
contracte.
3) Atès que en data 10 de desembre es va enviar, a la primera empresa classificada de
l’expedient, el requeriment de documentació previ a l’adjudicació, d’acord als articles
150 i 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). I en data 20 de
desembre una esmena al requeriment primer.
4) Atès que en dates 19 de desembre i 27 de desembre, dins del termini establert,
l’empresa seleccionada va presentar la documentació requerida.
5) Vistos els informes del cap de Secció TIC de data 3 de desembre i de l’òrgan de
control econòmic-financer de dates 21 de novembre i 18 de desembre de 2018.
6) D’acord amb la proposta de data 10 de desembre de la Mesa de Contractació
d’aquest expedient.
7) Vist que s'han complert els tràmits de procediment necessaris per a l'adjudicació del
contracte.
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Fonaments de dret

-

PRIMER, Atès que l’òrgan de contractació és la directora del Consorci per a la
Formació Continua de Catalunya, segons Resolució de 27 d’octubre de 2015, per la
qual es fa públic el Text refós dels Estatuts del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya (DOGC núm. 6992 de 6.11.2015), i segons el Reglament de Règim Intern
del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, aprovat pel Consell General el
08/10/2004; i l’apartat de Composició de la mesa de contractació de les Bases
d’Execució del Pressupost aprovades pel Consell General del Consorci el 31 de març
de 2005, i actualitzades les quanties pel Comitè Executiu del 5 de febrer de 2008.

-

SEGON, Atès l’informe del cap de secció TIC de classificació d’ofertes de 3 de
desembre i l’acta de la Mesa de Contractació del 10 de desembre, la valoració tècnica
i econòmica final, d’acord amb l’annex 3 del plec de clàusules administratives, és la
següent:

-

TERCER, Atès que l’empresa ICA, Informàtica y Comunicaciones Avanzadas, SL., ha
estat l’empresa licitadora que ha presentat l’oferta que presenta millor relació qualitatpreu, i aquesta reuneix els criteris exigits en el plec de clàusules administratives i
tècniques.

-

QUART, Ates l’article 150 de la LCSP que regula l’adjudicació del contracte.
RESOLC:
I.- Adjudicar el contracte d’un servei que inclogui 2 persones per al manteniment
correctiu i petits evolutius, millora del rendiment i manteniment de la documentació
relativa a l’eina Conforcat per a la gestió integral de les subvencions que promou i
gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Consorci), a l’empresa
ICA, Informàtica y Comunicaciones Avanzadas, SL., amb NIF: B28893139, d’acord
amb la seva oferta de 117.491,00 €, IVA inclòs, (corresponents a 97.100,00 € de
preu base i 20.391,00 € d´IVA al 21%), amb càrrec a la partida pressupostària,
Classificació Econòmica de Despesa D/ 212.0003/3310, i PGC 6220,0006.
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II.- Requerir a l’esmentat adjudicatari per a què, un cop transcorreguts quinze dies
hàbils a comptar des de que es remeti la notificació de la present resolució, procedeixi
a la formalització del contracte.
Es requerirà a l’adjudicatari per formalitzar el contracte en un termini no superior a cinc
dies a comptar des de l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, una vegada
transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior.
III.- Que es notifiqui aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el perfil del
contractant del Consorci.
IV.- Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb l’article 44 de la LCSP,
davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de conformitat de la present
resolució.
Barcelona, 27 de desembre de 2018
La directora,

38792878C
ARIADNA
RECTORET (R:
Q0801279A)

Signat digitalment per
38792878C ARIADNA
RECTORET (R: Q0801279A)
Data: 2018.12.27 19:15:32
+01'00'

Ariadna Rectoret Jordi
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