INFORME SOBRE LA PRÒRROGA DELS CONTRACTES

Informació sobre l’expedient
Contractació:

Contracte del servei de telefonia fixa i de telefonia i
comunicació de dades mòbils del Parlament de
Catalunya

Número d’expedient: 615-00016/10
Nombre de lots:

2

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2015, va aprovar
l’expedient de contractació esmentat en l’encapçalament, per a una durada inicial
de vint-i-quatre mesos, amb la possibilitat de prorrogar-se per una o dos
anualitats més, respectant el nombre d'anys màxim que permet l'article 303.1 del
TRLCSP.
Informació sobre els contractes
Lot 1:

Serveis i sistemes de telefonia fixa

Data d’adjudicació:

28 de juliol de 2015

Adjudicatari:

Telefónica de España, SAU

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

1 d’octubre de 2015

Durada del
contracte:

De l’1 d’octubre de 2015 al 30 de setembre de 2017

Lot 2:

Serveis i sistemes de telefonia i dades mòbils

Data d’adjudicació:

28 de juliol de 2015

Adjudicatari:

Vodafone España, SAU

Data de la signatura
del contracte:

1 d’octubre de 2015

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.
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Data d’inici
d’execució del
contracte:

5 d’octubre de 2015

Durada del
contracte:

Del 5 d’octubre de 2015 al 4 d’octubre de 2017

Informació sobre la pròrroga recomanada
Durada:

1 any

Període proposat per
a la pròrroga del
contracte del lot 1:

De l’1 d’octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018

Període proposat per
a la pròrroga del
contracte del lot 2:

Del 5 d’octubre de 2017 al 4 d’octubre de 2018

Per a aquest període, l’import màxim de la contractació és de 121.317,40 euros,
que amb el 21% d’IVA (25.476,65 euros) fa un total de 146.794,05 euros,
corresponent als dotze mesos de pròrroga dels dos contractes citats, d’acord amb
el detall següent:
-

L’import màxim de la despesa del lot 1 per als dotze mesos de durada de
la pròrroga del contracte és de 14.631,06 euros, que amb el 21% d’IVA
(3.072,52 euros) fa un total de 17.703,58 euros.

-

L’import màxim de la despesa del lot 2 per als dotze mesos de durada de
la pròrroga del contracte és de 106.686,34 euros, que amb el 21% d’IVA
(22.404,16 euros) fa un total de 129.090,47 euros.

Atès que es tracta d’un expedient pluriennal, la previsió de la despesa es
distribuirà de la manera següent:
Per al lot 1, Serveis i sistemes de telefonia fixa:
Any
2017 (3 mesos)
2018 (9 mesos)
TOTAL . . . . .

Import
(sense IVA)
3.657,76 €
10.973,30 €
14.631,06 €

21% d’IVA
768,13 €
2.304,39 €
3.072,52 €

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.

Import
(amb IVA)
4.425,89 €
13.277,69 €
17.703,58 €
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Per al lot 2, Serveis i sistemes de telefonia i dades mòbils:
Any
2017 (2 mesos i 26 dies)
2018 (9 mesos i 4 dies)
TOTAL . . . . .

Import
(sense IVA)
25.486,18 €
81.200,16 €
106.686,34 €

21% d’IVA
5.352,10 €
17.052,03 €
22.404,13 €

Import
(amb IVA)
30.838,28 €
98.252,19 €
129.090,47 €

Des del punt de vista jurídic, la pròrroga dels dos contractes està prevista tant en
la normativa de contractació pública com en el plec de clàusules administratives i
en els contractes 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 14.2

Contractes:

pacte quart, apartat 2

En concret, es pot esmentar que la clàusula 14.2 del plec de clàusules
administratives indica que «El termini d'execució del contracte s'inicia el dia de la
signatura i s'estableix per a un període inicial de vint-i-quatre mesos, període que
l'òrgan de contractació pot prorrogar per una o dues anualitats més, fins al
nombre d'anys màxim que permet l'article 303.1 del TRLCSP».
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 els dits contractes 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.
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3

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 dels contractes que ara es volen prorrogar, la Mesa del Parlament pot
acordar la pròrroga dels contractes esmentats per al període proposat.
Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017

Maria Beascoa i Amat
Coordinadora dels Serveis
d’Infraestructures, Equipaments
i Seguretat

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

Ferran Domínguez García
Lletrat dels Serveis Jurídics
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