INFORME SOBRE LA PRÒRROGA D’UN CONTRACTE
Informació sobre l’expedient
Contractació:

Contracte del servei de manteniment del programari GC
Èpsilon per a la gestió informàtica dels recursos humans del
Parlament de Catalunya

Número d’expedient:

615-00013/10

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de març de 2015, va aprovar
l’expedient de contractació esmentat a l’encapçalament, per una durada inicial
de vint-i-quatre mesos, amb la possibilitat de prorrogar-se una o dues anualitats
més.
Informació sobre el contracte
Data d’adjudicació:

27 de març de 2015

Adjudicatari:

Carlos Castilla Ingenieros, SA

Data de la signatura del contracte:

1 d’abril de 2015

Durada del contracte:
(24 mesos)

De l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de
2017

Data aprovació de la primera pròrroga:

20 de desembre de 2016

Període de la primera pròrroga:

De l’1 d’abril de 2017 al 31 de març de
2018

El Departament d’Informàtica i Telecomunicacions considera que el servei
prestat fins ara per l’empresa Carlos Castilla Ingenieros, SA és correcta i
valora convenient realitzar una segona pròrroga.
Informació sobre la pròrroga recomanada
Durada:

Dotze mesos

Període proposat per a
la pròrroga:

De l’1 d’abril de 2018 al 31 de març de 2019
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L’import màxim de la pròrroga és el que correspon a un any del preu del
contracte signat: 9.911,29 euros, més 2.081,37 euros en concepte d'IVA, que
fan un pressupost total de 11.992,67 euros.
La despesa es distribuirà anualment de la manera següent:
Anualitat
2018
2019
TOTAL

Import IVA inclòs
8.994,50 €
2.998,17 €
11.992,67 €

Des del punt de vista jurídic, la pròrroga està prevista tant en la normativa de
contractació pública, com en el plec administratiu 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

Plecs administratius:

clàusula 12 (execució del contracte)

Contracte:

pacte tercer

En concret, es pot esmentar que la clàusula 12 del plec administratiu, indica que el
contracte inicia la seva vigència el dia 1 d’abril de 2015 i finirà el dia 31 de març de
2017, amb la possibilitat de pròrroga durant un any, en primer terme, i un segon
any, amb posterioritat, circumstància que el Parlament de Catalunya comunicarà a
Carlos Castilla Ingenieros SA.
Per això, dels antecedents descrits, es deriva que no hi ha cap impediment legal
perquè la Mesa 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 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 sotasignants consideren que, un cop Oïdoria
de Comptes i Tresoreria confirmi l’existència de crèdit per afrontar les obligacions
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derivades del contracte que ara es vol prorrogar, la Mesa del Parlament pot acordar
la pròrroga del contracte esmentat en l’encapçalament per al període proposat.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2018

Gemma Menéndez i Cahué
Cap del Departament d’Informàtica i
Telecomunicacions

Ferran Domínguez Garcia
Lletrat
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