Exp.: CTTI-2018-104-L2-P1
ADDENDA PER LA QUAL ES PRORROGA EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL
SERVEI DE PRESTACIÓ I GESTIÓ DE COMUNICACIONS DE VEU DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA – LOT 2 NUMERACIÓ ESPECIAL.

REUNITS
D’una banda, el senyor Xavier Milà i Vidal, director gerent en funcions del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (des
d’ara el “CTTI”), nomenat en sessió de 28 d’octubre de 2019 del Consell d’Administració
del CTTI, i en virtut de les facultats que li confereix el Consell d’Administració del CTTI
amb la delegació de facultats com a òrgan de contractació per el procediment de
referència en sessió de 28 d’octubre de 2019 i de conformitat amb l’article 6.2 bis de la
Llei 15/1993, de Creació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació, en representació d’aquesta entitat amb domicili social al carrer Salvador
Espriu, 45-51, 08908 de L’Hospitalet de Llobregat, provista de NIF Q-5856338-H.
D'altra banda, el senyor Jose Luís López Baeza amb DNI número
, que
actua en qualitat d’apoderat, en virtut de poder al seu favor atorgat davant el Notari de
l’Il·lustre Col·legi Notarial de Madrid, senyor Angel Almoguera Gómez, amb data 13 de
maig de 2019, amb número 2.356 de protocol, poders que assegura que continuen
vigents, actuant en nom i representació de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. –
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Y LEY 12/1991, DE 29 DE ABRIL,
abreujadament UTE TdE-TME-TSol XXVIII (d’ara endavant “l’ADJUDICATARI”),
provista de CIF U-88389986 i amb domicili social a Madrid, al carrer Gran Vía, número
28.
El senyor Jose Luís López Baeza declara que la UTE que representa està al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i que no es troba
incursa en cap de les prohibicions de contractar previstes en la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

MANIFESTEN
PRIMER.- En data 28 de juny de 2019 es va formalitzar el contracte del Servei de
prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de Catalunya – Lot 2
Numeració especial, amb número d’expedient CTTI-2018-104-L2, entre el CTTI i la UTE
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TdE-TME-TSol XXVIII, per un import màxim de 1.198.231,48 euros (IVA exclòs), d’acord
amb el previst al PCAP de la licitació, i desglossat segons els preus unitaris que es
detallen a l’annex 1 del contracte inicial.
SEGON.- En la clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars
s’establia la possibilitat de prorrogar-lo per un període màxim de fins 2 anys.
TERCER.- En data 14 de juny de 2021, l’Òrgan de Contractació del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya va
acordar aprovar l’expedient administratiu de pròrroga, d’acord amb el previst a l’article
29 del LCSP, del Servei de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat
de Catalunya – Lot 2 Numeració especial, amb número d’expedient CTTI-2018-104-L2P1, per un període de 2 anys, a comptar des del 28 de juny de 2021, i per un import
màxim de 1.198.231,48 euros (IVA exclòs), d’acord amb el previst al PCAP de la licitació,
i desglossat segons els preus unitaris detallats en l’Annex de la resolució, en les mateixes
condicions que el contracte inicial.
En conseqüència, les parts, que es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal
necessària i suficient en les respectives qualitats en què actuen per a aquest acte,
subscriuen de comú acord el present document administratiu i d'acord amb les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa contractista s’obliga a l’execució de la pròrroga del contracte
administratiu de Servei de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat
de Catalunya – Lot 2 Numeració especial, número d’expedient CTTI-2018-104-L2-P1,
per un període addicional de 2 anys a comptar des del 28 de juny de 2021, i per un
import màxim de 1.198.231,48 euros (IVA exclòs), d’acord amb el previst al PCAP de la
licitació, i desglossat segons els preus unitaris detallats en l’Annex del present document,
en les mateixes condicions que el contracte inicial.
SEGONA.- Aquesta pròrroga s’executarà amb estricte subjecció a les condicions
establertes en el contracte original, al plec de clàusules administratives particulars, al
plec de prescripcions tècniques que regien per l’esmentat contracte. Tots aquests
documents tenen caràcter contractual.
TERCERA.- La garantia definitiva dipositada a la Caixa General de Dipòsits de la
Generalitat de Catalunya relativa al contracte inicial, restarà com garantia definitiva per
aquesta pròrroga.
QUARTA.- Aquest document té caràcter administratiu i, per tant, se sotmet
expressament als preceptes continguts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).
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I en prova de conformitat i perquè consti, totes dues parts signen aquest document.
EL CTTI

L’ADJUDICATARI

Director gerent (e.f.)
del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya

Apoderat
de UTE TdE-TME-TSol XXVIII
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