REUNITS

GENERALITAT DE CATALUNYA

D’una part, el senyor Jordi Cabrafiga i Macias, Secretari general del Departament
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest acte per delegació
del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873, de 13
de maig de 2019.
D’altra part, el senyor Pedro David Vivas Agrafojo, amb DNI núm.31265328W, en nom i
representació de l’empresa GRUPO CONSIDERA SL, amb NIF B90054065, domiciliada a
Av. Americo Vespucio 51 L7 PCT Cartuja, de Sevilla 41092, segons escriptura
d’apoderament atorgada davant la notari senyor José Antonio Rey Jiménez, el dia 6 de
setembre de 2017, amb el seu número de protocol 479.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació per a la realització de l’assistència tècnica per als
treballs d’elaboració del programa operatiu del fons europeu de desenvolupament regional
(FEDER) de Catalunya per al període 2021- 2027, va ésser aprovat per resolució de 26 de
novembre de 2021.
Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
EC1006 D/227001300/1210/0000
EC1006 D/227008900/1210/0000
L’objecte d’aquest contracte està cofinançat amb un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu Catalunya 2014-2020.
La fiscalització prèvia ha estat realitzada el 24 de novembre de 2021 per un valor estimat de
128.620,80 €, IVA exclòs.
Tercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 15 de novembre i 23 de desembre de 2021, respectivament.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte.
L’empresa GRUPO CONSIDERA SL, es compromet a la realització de l’assistència tècnica
per als treballs d’elaboració del programa operatiu del fons europeu de desenvolupament
regional (FEDER) de Catalunya per al període 2021- 2027.
El contingut i abast del treball a realitzar es recull en el plec de prescripcions tècniques que
regeix aquesta contractació.
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes
públics (CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació
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corresponent a l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat Codi CPV: 79411000-8
Serveis generals de consultoria en gestió.
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L’execució del contracte s’efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i, si s’escau, al quadre de
característiques que regeixen per a aquesta contractació amb la totalitat de millores
aportades per l’empresa en la seva oferta.
SEGONA.- Preu del contracte.
El preu del contracte és de de 72.000,00 € (SETANTA-DOS MIL EUROS) IVA exclòs que,
un cop aplicat el percentatge d’IVA corresponent, resulta un import de 87.120,00 €.
TERCERA.- Termini d’ execució i lloc d’execució i recepció dels treballs
L’objecte del contracte començarà a ser executat a partir de la data de la seva formalització.
Es preveu un termini d’execució de 7 mesos a partir d’aquesta data.
Així mateix, d’acord amb l’establerta al plec de prescripcions tècniques, s’estableixen els
següents terminis parcials:
En començar els treballs l’adjudicatari elaborarà un pla detallat dels set mesos de treball que
haurà d’incloure les següents especificacions:
• Definició de les fases i la metodologia del treball previst
• Cronograma detallat
• Calendari previst de reunions de seguiment
• Previsió de les gestions i actuacions que es vagin a realitzar
• Altres previsions .
La primera versió o esborrany de programa operatiu s’haurà de ser lliurat en un termini
màxim de 5 mesos des de l’inici de l’execució del contracte.
El lloc d’execució del contracte serà a les oficines de l’empresa adjudicatària. Les reunions
de treball es duran a terme de forma telemàtica, excepte la reunió de llançament del projecte
i les reunions amb els Departaments que preferiblement seran presencials a la seu del
Departament d’Economia i Hisenda o bé a les seus dels departaments.
QUARTA.- Pròrroga i modificacions
No es preveu pròrroga
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, es preveu la modificació d’aquest contracte per
causes justificades relacionades amb els terminis del període de negociació entre l’Estat
Espanyol i la Comissió Europea, així com les dinàmiques establertes per aquestes entitats
en el desenvolupament del període de programació del PO FEDER de Catalunya 20212027, que siguin alienes al contractista i a la unitat promotora del contracte.
Això podria passar per la impossibilitat d’executar les tasques descrites a la clàusula 3a. del
plec de prescripcions tècniques dins del termini inicialment establert en aquest expedient de
contractació, o perquè sigui necessari elaborar informes addicionals. En cap cas aquesta
ampliació s’allargarà més de l’anualitat 2022.
En cap cas, la modificació comportarà alteració global de l’objecte del contracte descrit a la
clàusula 3a. del plec de prescripcions tècniques ni podrà excedir del 20 % de l’import del
contracte.
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CINQUENA.- Control en l’execució.
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a
terme per la Direcció General de Fons Europeus.
Així mateix l’empresa adjudicatària designarà un cap de projecte, que serà el responsable
de la comunicació amb la Direcció general de Fons Europeus i de garantir que l’execució
dels treballs respongui a les indicacions establertes per la Direcció general de Fons
Europeus.
En aquest expedient es designa com a responsable del contracte al/a la director/a general
de Fons Europeus, el/la qual portarà a terme les funcions següents:
•
Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
•
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
•
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
•
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
•
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència
als diferents aspectes de l’execució del contracte. Concretament consignarà en aquest
informe el nivell de compliment efectiu de les clàusules lingüístiques.
SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha d’emprar normalment el català en les seves relacions amb
l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
En relació amb la llengua de redacció, l’adjudicatari elaborarà els tres lliurables en català i
en castellà, a més els dos darrers lliurables també hauran d’elaborar-se en anglès.
SETENA.- Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa adjudicatària la
persona responsable del contracte
VUITENA.- Garantia definitiva.
Per respondre del compliment d’aquest contracte s’ha constituït a favor de la Generalitat de
Catalunya una garantia definitiva per un import total de 3.600,00 € en la Caixa General de
Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya, segons s’acredita
mitjançant el resguard de dipòsit que consta a l’expedient.
NOVENA.- Termini de garantia.
No s’estableix termini de garantia en aquest expedient.
DESENA.- Revisió de preus i cessió del contracte.
No procedeix la revisió de preus en aquest expedient.
En aplicació de l’establert a l’article 214 de la LCSP els drets i obligacions dimanants del
contracte no podran ser cedits pel contractista a un tercer atès que les qualitats tècniques
del cedent han estat la raó determinant de l’adjudicació.
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ONZENA.-. Obligacions contractuals
Les establertes en l’apartat L de quadre de característiques i la resta del plec de clàusules
administratives.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels serveis realitzats així com també
de les conseqüències que es derivin per a l’Administració o per a tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
TRETZENA.- Subcontractació.
L’adjudicatari ha declarat no fer ús d’aquesta possibilitat.
CATORZENA.- Forma de pagament.
El pagament a l’empresa contractista s’efectua contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.
És d’aplicació l’Ordre ECO/306/2015, de 23 setembre, per la qual es regula el procediment
de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
Per a aquest contracte es preveuen dues factures:
Un primer pagament corresponent al 20% del contracte una vegada signat aquest,
prèvia presentació d’un pla de treball detallat d’acord amb l’establert al plec de prescripcions
tècniques.
Un segon pagament corresponent al 80% restant del contracte a la finalització de
l’execució del mateix.
Per tal que l’Administració pugui fer efectiu el pagament, l’adjudicatari emetrà la
corresponent factura on reflectirà separadament l’IVA, especificant la descripció de l’objecte
del contracte realitzat i el període corresponent.
Les factures seran conformades pel/per la director/a general de Fons Europeus i aniran
acompanyades d’un certificat de recepció parcial o final de conformitat de l’objecte del
contracte.
Les factures han d’incorporar les dades bàsiques obligatòries establertes al RD1691/2012,
s’han de signar amb una signatura avançada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació, atès que els registres
comptables de la Generalitat de Catalunya rebutgen automàticament les factures en què no
hi ha constància d'aquesta dada.
QUINZENA.- Despeses a càrrec del contractista.
Són a càrrec del contractista les despeses derivades de la formalització del contracte i dels
anuncis de licitació; les que es requereixin per obtenir autoritzacions, llicències, documents,
o qualsevol informació d'organismes oficials o particulars; els impostos, taxes,
compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables segons les
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disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin així com també
qualsevol altra despesa necessària per a la realització del contracte.
SETZENA.- Legislació aplicable.
L’empresa GRUPO CONSIDERA SL presta la seva conformitat al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta
contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos núm. 1 i
2 a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa esmentada se
sotmet a:
a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons
de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
DISSETENA.-.L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la
resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació,
l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte, en la data que consta a la
darrera signatura electrònica.
Per delegació

GRUPO CONSIDERA SL

,

Secretari general
(ResolucióVEH/1236/2019, de 7
de maig, DOGC 7873 de 13 de
maig de 2019)
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