Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya

EXP.: 002/19
CFCC-2019-00002
COMANDA:0012/19
Barcelona, a la data de la última signatura electrònica.
REUNITS
D’una part la senyora Ariadna Rectoret Jordi, directora del Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya amb NIF Q0801279A, que actua en virtut de les facultats que li són conferides
d’acord amb l’art. 18 dels seus Estatuts, publicats mitjançant 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 6992 del 6.11.15), i l’art. 20 del Reglament de Règim Intern del
Consorci per a la Formació Contínua 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.
D’altra part el senyor F. Xavier Monzó Martínez, com a representant de l’empresa ICA,
Informática y Comunicaciones Avanzadas, SL amb CIF: B28893139, que actua en nom i
representació i que té poder notarial suficient de l’empresa ICA, Informática y Comunicaciones
Avanzadas, SL., amb domicili social i fiscal al Carrer La Rábida, núm 27, 280039 Madrid.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS
Primer. Es va iniciar l’expedient de 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), pel secretari del
Consorci, per autorització de la directora del Consorci, Ariadna Rectoret Jordi, segons
Resolució de 9 d’octubre de 2018, en data 30 d’octubre de 2018.
Segon. Les obligacions econòmiques que es derivin del compliment d’aquest contracte
s’atindran amb els crèdits, amb càrrec a la partida del PGC 6220,0006 “Manteniment
aplicacions informàtiques” (CED – D/212,0003/3310), per un import de 142.767,90 €
(117.990,00 € sense IVA i 24.777,90 € -21%- d'IVA), d’acord a la Proposta de Contractació de
Serveis de l’expedient núm. 002/19 (CFCC-2019-00002), de data 30 d’octubre de 2018.
Tercer. La formalització d’aquest contracte i la seva adjudicació foren acordades per la
disposició administrativa corresponent de l’òrgan de contractació, de la qual s’uneix còpia al
present document com a annex 1 (Resolució d’adjudicació de 27/12/2018, publicada a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública en data 28/12/2018).

1

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya

Quart. La notificació de la resolució d’adjudicació a l’empresa fou portada a terme en data 28
de desembre de 2018.
Mitjançant el present document, ambdues parts convenen la contractació esmentada d’acord
amb els següents:
PACTES
PRIMER. El Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, encarrega a l’empresa ICA,
Informática y Comunicaciones Avanzadas, SL, que accepta, el 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).
SEGON. El preu d’aquest servei es determina en 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 del PGC
6220,0006 “Manteniment aplicacions informàtiques” (CED – D/212,0003/3310), que el CFCC
abonarà a l’empresa ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, SL, mitjançant
transferència bancària.
Per tal que el Consorci pugui fer efectiu el pagament, l’empresa adjudicatària lliurarà una
factura o minuta, on reflectirà separadament l’IVA, el servei de la qual serà prèviament
conformat pel responsable del contracte, que adjuntarà certificació del correcte servei realitzat.
El pla de facturació serà mensual, a mes vençut. El pagament es realitzarà en el número de
compte que el contractista indiqui a la factura.
Atesa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, a partir del 15 de gener de 2015, les factures hauran
de ser electròniques. La factura s’ha de presentar al Registre administratiu corresponent i ha de
contenir la identificació dels òrgans següents:
Unitat Tramitadora: A09018960
Òrgan Gestor:
A09018960
Oficina Comptable: A09018960
I el codi d’expedient: 8390-2019-10
TERCER. En cap cas l’adjudicatari tindrà dret a la revisió del preu pactat.
QUART. L’adjudicatari s’obliga a prestar el servei contractat des del dia de la formalització del
contracte fins el 31 de desembre de 2019, tal i com es detalla en el Plec de clàusules
administratives particulars.
CINQUÈ. Les causes i efectes de resolució d’aquest contracte seran les que s’estableixen als
articles 209 a 213 i 313 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP).
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SISÈ. L’adjudicatari ha de portar a terme els treballs objecte del contracte en el temps fixat. Si
el contractista incorre en execució defectuosa i demora per causes que li siguin imputables,
l’Administració podrà imposar penalitats d’acord al plec de prescripcions tècniques i dins dels
límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, o optar, indistintament, per la resolució del contracte.
SETÈ. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació o el compliment del present
contracte seran resoltes per la directora del Consorci, i les resolucions seran impugnables per
la via contenciosa administrativa.
El plec de clàusules administratives estableix la resolució d’incidències que puguin sorgir
(clàusula vint-i-cinquena), les prerrogatives de l’Administració (clàusula trentena), el règim de
recursos (clàusula trenta-novena) i la jurisdicció competent (clàusula quaranta-tresena).
VUITÈ. El present contracte es regeix pels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regulen aquesta licitació, així com per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic
NOVÈ En prova de conformitat i acceptació del seu contingut, en aquest acte l’adjudicatari
signa l’acord d’encàrrec del tractament de dades de caràcter personal, el plec de clàusules
administratives, el plec de prescripcions tècniques, així com la resta de documentació que
formen part d’aquest contracte, tal i com s’estableix a l’article 153 de la LCSP.
DESÉ. El present contracte està integrat pels següents documents:
1)
2)
3)
4)
5)

La Resolució d’adjudicació.
El plec de Clàusules Administratives Particulars.
El Plec de Prescripcions Tècniques.
L’Acord d’encàrrec del tractament de dades de caràcter personal.
El Document de Seguretat del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya.

I en prova de conformitat amb tot el que s’ha acordat anteriorment ambdues parts signen el
present document en el lloc esmentat a l’encapçalament que tindrà efectes des de la data de
l’última signatura.
El representat legal de:
ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, SL

La directora del CFCC,

F. Xavier Monzó Martínez

Ariadna Rectoret Jordi
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38792878C
ARIADNA
RECTORET (R:
Q0801279A)

Signat digitalment
per 38792878C
ARIADNA RECTORET
(R: Q0801279A)
Data: 2019.01.28
11:09:56 +01'00'
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