INFORME SOBRE LA PRÒRROGA D’UN CONTRACTE

Informació sobre l’expedient
Contractació:

Contracte del servei de manteniment evolutiu i correctiu del
programari de gestió integrada de la nòmina, la tributació
fiscal i la cobertura social

Número d’expedient:

615-00004/11

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juliol de 2016, va aprovar
l’expedient de contractació esmentat en l’encapçalament mitjançant procediment
negociat i sense publicitat en virtut de l’article 170 d) del TRLCSP, per a una
durada inicial de dotze mesos, amb la possibilitat de prorrogar-se fins a un any
més.
En data 28 de juliol de 2016, mitjançant Resolució de la presidenta del Parlament
es va adjudicar el contracte, d’acord amb la delegació feta a favor seu per la Mesa
del Parlament per Acord del 5 de juliol de 2016.
Les dades del contracte són les següents:
Informació sobre el contracte
Data d’adjudicació:

28 de juliol de 2016

Adjudicatari:

Francisco Javier Domènech Trasancos

Data de la signatura i
inici d’execució del
contracte:

29 de juliol de 2016

Durada del contracte
(12 mesos):

del 29 de juliol de 2016 al 28 de juliol de 2017

Propera la data de finalització de la vigència inicial del contracte, es proposa una
pròrroga del contracte esmentat per tal que durant aquest període es pugui iniciar
una nova contractació i renovar el programari de gestió integrada de la nòmina,
la tributació fiscal i la cobertura social després d’haver portat a terme l’anàlisi
funcional i tècnic de manera conjunta amb el departament d’Informàtica i
Telecomunicacions.
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En relació amb el grau de satisfacció del servei prestat durant el període inicial
d’execució del contracte s’informa que s’ha desenvolupat amb subjecció a les
seves clàusules i d’acord amb les prescripcions contingudes en la seva oferta.
Els paràmetres de la pròrroga que es proposa són els següents:
Informació sobre la pròrroga recomanada
Durada:

12 mesos

Període proposat per a
la pròrroga:

del 29 de juliol de 2017 al 28 de juliol de 2018

L’import màxim corresponent a aquest període és de 47.000,00 euros, que amb el
21% d’IVA (9.870,00 euros) fa un total de 56.870,00 euros. Aquesta quantitat
màxima pot ésser utilitzada parcialment o totalment, sense que representi cap
compromís per al Parlament haver-les d’abonar totalment.
Des del punt de vista jurídic, la pròrroga està prevista tant en la normativa de
contractació pública com en el plec de clàusules administratives i en el contracte
mateix. És pertinent esmentar els preceptes i els punts en què es troba recollida la
possibilitat de pròrroga:
Informació jurídica sobre la pròrroga
Text refós de la Llei de
contractes del sector
públic:

article 23.2

Plec de clàusules
administratives:

clàusula 17.1

Contracte:

pacte tercer

En concret, es pot esmentar que la clàusula 17.1 del plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques indica que « El contracte es
pot prorrogar previ acord de la presidenta del Parlament pel període màxim d’un
any».
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Per això, dels antecedents descrits, es deriva que no hi ha cap impediment legal
perquè la presidenta del Parlament, en la seva condició d’òrgan de contractació,
acordi de prorrogar el dit contracte en els termes sol·licitats.
D’acord amb el punt 1.1 de l’article 159.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aquest informe s’ha
de publicar en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i en el Portal de la
Transparència del Parlament de Catalunya, perquè és l’informe que justifica
l’adequació de la pròrroga a la finalitat del contracte.
En virtut del que s’ha assenyalat, els sotasignats consideren que, un cop Oïdoria
de Comptes i Tresoreria confirmi l’existència de crèdit per afrontar les obligacions
derivades del contracte que ara es vol prorrogar, amb la condició que es
procedeixi a la tramitació del corresponen expedient de despesa pluriennal, la
presidenta del Parlament pot acordar la pròrroga del contracte esmentat en
l’encapçalament per al període proposat.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2017

Laura Martínez Fernández
Coordinadora de nòmines, previsió
social i assegurances ( e.f.)

Ferran Domínguez García
Lletrat
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