Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General
CONTRACTE ADMINISTRATIU
D’una part, el Sr. Oriol Amorós i March, secretari general del Departament d’Interior, en virtut de les
facultats que li atribueix la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del
conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior,
I d'altra, el Sr. Juan José Planes Perez, en representació de l'empresa KONSAC, S.A. (CIF
A58559758).
El contractista declara vigent i no revocat el document de representació.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat per formalitzar el present
contracte, i
MANIFESTEN
Primer.- Que es fa necessari per al Departament d’Interior contractar el servei de suport tècnic als
processos selectius del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 2022, dividit en 2
lots, (exp. núm. IT-2022-34).
Segon.- Que la contracció de la despesa fou efectuada en data 23 de setembre de 2021 a la partida
pressupostària núm. IT03D/226000600/2230/0000 i la seva fiscalització per la Intervenció de la
Generalitat de Catalunya en data 30 de setembre de 2021.
Tercer.- Que per resolució de data 1 d’octubre de 2021, es va aprovar el corresponent expedient de
contractació.
Quart.- Que els lots 1 i 2 de l'esmentat contracte de serveis ha estat adjudicat, pel procediment obert
de tramitació anticipada i de regulació harmonitzada, a l'empresa KONSAC, S.A., d'acord amb les
característiques i condicions que s'estableixen en el Plec de clàusules administratives particulars, en
el Quadre de característiques adjunt a aquest plec i en el Plec de prescripcions tècniques.
En conseqüència, s'acorda formalitzar el corresponent contracte d'acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- L'objecte del present contracte serà el lots que s’especifiquen a continuació de l’expedient
de servei de suport tècnic als processos selectius del Cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya, per a l’any 2022, dividit en 2 lots (exp. núm. IT-2022-34), d’acord amb el Plec de
prescripcions tècniques.
Lot
1

2

Objecte
Disseny i realització de les proves d’avaluació psicològica per part de
professionals de l’àmbit de la Psicologia (convocatòria d’accés a l’escala
tècnica de caporal/a, sergent/a i oficial/a del cos de Bombers de la Generalitat).
Disseny i realització de les proves d’avaluació psicològica per part de
professionals de l’àmbit de la Psicologia (convocatòria d’accés a l’escala
executiva i superior d’inspector/a del cos de Bombers de la Generalitat).

Segona.- L’import a abonar per la Generalitat de Catalunya serà de CENT NORANTA-CINC MIL
DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (195.233,50 €), dels quals
161.350,00 € corresponen al preu del contracte i 33.883,50 € a l’IVA. L’import es desglossa en els
conceptes següents:
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Nº lot

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

1

95.850,00

20.128,50

115.978,50

2

65.500,00

13.755,00

79.255,00

Els preus unitaris i les millores són les que s’estableix a la seva oferta del dia 02.11.2021. Els preus
unitaris són els següents:

Lot

Concepte

Preus unitaris (IVA exclòs)

Preu unitari per avaluació

140,00 €

Preu unitari per instal·lació

75,00 €

Preu unitari per avaluació

275,00 €

Preu unitari per instal·lació

100,00 €

1

2
L’administració no estarà obligada a exhaurir la totalitat del pressupost i, s’exhaurirà o no, en funció
dels serveis efectivament realitzats d’acord amb els preus unitaris oferts.
El preu del contracte s’abonarà per l’Administració d’acord amb les prescripcions de l’article 198 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 (LCSP). La facturació serà la prevista a l’apartat S del quadre
de característiques i al plec de clàusules administratives particulars.
Tercera.- Termini d’execució: des de la data de la signatura del contracte fins al 31 de desembre de
2022. S’estableix un termini màxim de pròrroga de 2 anys.
Quarta.- Termini de garantia: durant el termini d’execució del contracte.
Cinquena.- D’acord amb l’apartat O del quadre de clàusules administratives del contracte és causa de
modificació del contracte, fins a un 20% en l’import inicial, la necessitat per la presentació d’un major
nombre d’aspirants als previstos inicialment.
Sisena.- L’adjudicatari es responsabilitza del compliment del contracte i corren a càrrec seu tots els
mitjans de personal i material adients, així com les despeses contractuals.
Setena.- Per tal de garantir el compliment del contracte, l’adjudicatari ha sol·licitat que la garantia
definitiva de 8.067,50 euros es faci efectiva en forma de retenció de part del preu del contracte
segons s’acredita en el seu escrit de data 4 de març de 2022.
Vuitena.- Són causes de resolució les que estableix la clàusula Trenta-setena del plec de clàusules
administratives i a l’apartat N del Quadre de Característiques del contracte, i és d'aplicació el règim de
penalitats que estableix l’apartat R del Quadre de Característiques del contracte que són les
següents:
1- En relació al no assoliment del nivell de qualitat tècnica en els informes presentats es requerirà a
l’empresa adjudicatària que en el termini de dos dies hàbils refaci l’informe, en el cas que segueixi
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sense assolir la qualitat tècnica, s’aplicarà a l’empresa adjudicatària una penalitat de 100 € per
informe i dia de retràs en l’entrega correcta.
2- En relació a la data de realització de les proves, el no compliment d’aquesta data serà causa de
resolució del contracte o se li aplicarà una penalitat de 300,00 € per dia de retràs, a judici de l’òrgan
de contractació.
3- En cas d’incompliment de les clàusules de l’acord de confidencialitat. independentment de les
responsabilitats per danys i perjudicis que se’n derivin a tal efecte, es resoldrà el contracte.
Novena.- Amb la signatura digital d’aquest contracte, l’adjudicatari accepta i s’obliga al compliment de
l’establert en el plec de clàusules administratives particulars, al quadre de característiques adjunt a
aquest plec i al plec de prescripcions tècniques, que s’integren com a annex d’aquest document. Així
mateix se sotmet a la LCSP, a les altres normes en matèria de contractació administrativa i a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Desena.- La part adjudicatària s’obliga a complir durant tot el termini d’execució del contracte les
normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.
Onzena.- La part adjudicatària declara sota responsabilitat seva que no es troba sotmesa a cap de les
prohibicions que, per contractar amb les administracions públiques, estableix l’article 71 de la LCSP.
En prova de conformitat i per tal que així consti, ambdues parts signen aquest document digitalment,
a data de la darrera signatura electrònica.

L'adjudicatari

El secretari general
Per delegació (Resolució INT/81/2011, de
18de gener, DOGC 5802, de 24.01.2011)
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