R/N: IT/CP00034 IT-2021-34

Resolució d’aprovació de l’expedient
Expedient

IT-2021-34

Unitat promotora

Direcció General de la Policia

Procediment

Obert

Objecte

Serveis de confecció, correcció i impressió de proves, tractament
dels resultats de les proves i d'aportació de professionals de la
psicologia per realitzar les entrevistes de la convocatòria d'accés a la
categoria de Mosso/a del Cos de Mossos d'Esquadra, distribuït en 2
lots.

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

1.450.293,60

-

-

Pressupost licitació

604.289,00

126.900,69

731.189,69

Termini d'execució

12 Mesos

Anualitats

Import
base €

2021

124.289,00

2021

480.000,00

IVA €
N8-IVA suportat
deduïble 21%
N8-IVA suportat
deduïble 21%

Import
base €

Nº lot

Descripció

1

Confecció,
correcció,
impressió,
tractament
i
lliurament de
resultats
de
cadascuna de
les proves de
la convocatòria
d'accés a la 124.289,00
categoria
mosso/a
del
cos de Mossos
d'Esquadra
,
així com del
suport
i
seguiment
tècnic que es
derivi
de
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no
no

Centre
gestor

Partida
pressupostària

IT04

D/226000600/2210/0000

IT04

D/226000600/2210/0000

IVA €

Import
total €

Valor
estimat €

Termini
execució

26.100,69

150.389,69

298.293,60

12 Mesos
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2

l'execució
d'aquest
contracte.
Realització de
les entrevistes
de
la
convocatòria
d'accés a la 480.000,00
categoria
mosso/a
del
cos de Mossos
d'Esquadra.

100.800,00

580.800,00

1.152.000,00

12 Mesos

Vista la resolució d’inici de l’expedient del contracte de referència de data

01.10.2020

D’acord amb el que estableix l’article 117 de 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.

RESOLC:
1. Aprovar l'expedient de contractació relatiu als serveis de confecció, correcció i impressió
de proves, tractament dels resultats de les proves i d'aportació de professionals de la
psicologia per realitzar les entrevistes la convocatòria d'accés a la categoria de Mosso/a del
Cos de Mossos d'Esquadra, distribuït en 2 lots., així com la seva despesa per un import total
de 731.189,69 €, dels quals 604.289,00 €,corresponen a l'import del contracte i, 126.900,69
€ a l'IVA, condicionada a l'existència de preu adequat i suficient a l'exercici de 2021.
2. Aprovar els plecs de clàusules i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l'obertura del procediment d'adjudicació.
La secretària general
(Per delegació Resolució INT/81/2011 de 18 de gener, DOGC 5802, de 24.1.2011)
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