GENERALITAT DE CATALUNYA

Resolució per la qual es formalitza la contractació d’emergència amb l’empresa
TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION, SA que té per objecte el subministrament
de 100 ràcords i peces associades per als bombers de la Generalitat de Catalunya,
necessari per a destinar-los a les tasques d’extinció de diversos incendis forestals que
es van produir entre els dies 29 de juliol i 30 de setembre de 2021, per un preu de
27.830,00 euros
Antecedents
D’acord amb l’informe justificatiu de data 10 de novembre de 2021, del director general de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) per la necessitat de
contractar el subministrament que es descriu a continuació, i d’acord amb l’informe de data 1 de
desembre de 2021, del subdirector general tècnic, que justifica la inclusió d’aquest
subministrament en el marc d’aquesta emergència:

Expedient:

IT-2021-1356

Unitat promotora:

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

Procediment:

Emergència

Objecte:

Subministrament de 100 ràcords i peces associades per als
bombers de la Generalitat de Catalunya, necessari per a
destinar-los a les tasques d’extinció de diversos incendis
forestals que es van produir entre els dies 29 de juliol i 30 de
setembre de 2021

Import base €
Pressupost licitació
Termini d'execució

Valor estimat

23.000,00 €

Modalitat:

Contracte Públic

Tipus:

Subministraments

IVA €
4.830,00 €

Import amb IVA €
27.830,00 €

64 dies

23.000,00 €

Vist que la tramitació ordinària o per urgència del servei esmentat no permetria disposar de
forma imminent del contracte i d’acord amb les ordres verbals, directes i expresses donades a
l’empresa TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION, SA per iniciar l’execució d’aquest
servei per emergència, sense que s’hagués procedit a formalitzar el document formal
d’encàrrec.
Vist que en el sistema corporatiu de comptabilitat -Sistema Econòmic Financer de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (GECAT)- s’ha anotat de forma preliminar l’apunt
RC A550153255 per disposar del crèdit necessari per atendre aquesta despesa.
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Fonaments de dret
D’acord amb la resolució de data 29 de juliol de 2021 del secretari general, per la qual
s’autoritza la tramitació d’emergència per a la contractació d’aquells subministraments i serveis
mínims que siguin estrictament imprescindibles i indispensables per atendre necessitats,
prestacions o recursos sobrevinguts en un incendi forestal durant la campanya forestal que
abasta fins al 30 de setembre de 2021.
D’acord amb el que disposa l’article 37 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic en relació amb l’article 120 del mateix cos legal.
En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i aplicable
RESOLC
1. Autoritzar la formalització de la contractació d’emergència de referència, d’acord amb les
ordres verbals, directes i expresses donades per la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments a l’empresa TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION, SA i
per l’import que consta a continuació:
Raó Social

TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION, SA

NIF

A78847092

Preu

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

23.000,00 €

4.830,00 €

27.830,00 €

2. Proposar a la Intervenció la fiscalització/comptabilització d’aquesta despesa en el programa
corporatiu de comptabilitat GECAT.
3. Autoritzar a la unitat administrativa competent per a la tramitació de la comptabilització de
les fases d’execució del pressupost que derivin de la despesa descrita en el Sistema
Econòmic Financer de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (GECAT).

El director de Serveis
(Per delegació Resolució INT/82/2011
de 18 de gener, DOGC 5802, de 24.1.2011)
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