ACORD
D’EXECUCIÓ
DEL
DRET
DE
PRÒRROGA DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES DEL GESTOR D’EXPEDIENT ELECTRÒNICS DEL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER L’EXERCICI 2021. EXPEDIENT X2018003817
Antecedents
Mitjançant Decret de la Presidència de data 2 de novembre de 2016, es va aprovar l’expedient de
contractació (E103/2016/004) junt amb els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars
que han de regir el procediment de licitació mitjançant un procediment obert i urgent, per a la
contractació del subministrament d’un sistema de gestor d’expedients electrònics (Business Program
Manager – BPM)”.
En data 19 de desembre de 2016, mitjançant decret de presidència, es va declarar vàlida la licitació i
adjudicar el contracte del “Subministrament d’un sistema de gestor d’expedients electrònics (Business
Program Manager – BPM)”, a l’empresa AUDIFILM, ABI, SL.
En data 28 de desembre de 2018, mitjançant decret de presidència, es va adjudicar el contracte de
subministrament per a l’adquisició de llicències d’usuari per a la utilització del sistema de gestió
d’expedients BPM al Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquesta contractació es va fer per als anys
2018 a 2020 (Exp. X2018003817).
La clàusula vuitena dels Plecs de clàusules econòmic-administratives que regeixen el contracte
administratiu preveu textualment:

“Les llicències objecte del contracte s’hauran de subministrar en el termini màxim de 5 dies
naturals des de la data de formalització del contracte.
Pel que fa al servei de manteniment i suport d’aquestes llicències, la durada del contracte
s’estableix des de la data de formalització fins al dia 23 de desembre de 2020.
El contracte podrà tenir dues pròrrogues d’un any cadascuna pel que fa al manteniment i suport
de les llicències adquirides.
Les pròrrogues podran ser acordades per l’òrgan de contractació i seran obligatòries per al
contractista sempre que se li comuniquin amb una antelació mínima d’un mes a la finalització del
contracte o de la pròrroga vigent.
En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts.”
Per tant, l’esmentat contracte d’ampliació de llicències preveu la possibilitat de pròrroga dels serveis de
manteniment i suport per al 2021 per un import de 2.263,18 euros (IVA vigent inclòs).

Fonaments de dret
Article 29 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Clàusula vuitena dels Plecs de clàusules econòmic-administratives que regeixen el contracte
administratiu.
Decret de Presidència de delegació de determinades competències al Consell de Presidència 17 de
juliol de 2019.
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Per tot l’anterior, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 2 de
desembre de 2020, ha aprovat per unanimitat dels assistents, els següents
Acords
1. Exercitar el dret de pròrroga del contracte de l’expedient X2018003817, de subministrament de
llicències per a la utilització del gestor d’expedients per un import de 1.870,40 euros més 392,78 euros
d’IVA (total de 2.263,18 euros).
La durada de la pròrroga pel període de 29 de desembre de 2020 fins a 28 de desembre de 2021.

2. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura de la documentació necessària per
fer efectius els acords esmentats.
Publicitat
1. Publicar aquests acords a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya:
https://gestio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp_gestio/AppJava/eina.gestio/indexintern.html
Comunicació
1. Notificar aquests acords a AUDIFILM CONSULTING, SLU.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica.
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