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Segona pròrroga

ASSUMPTE: SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE - expedient relatiu a la contractació
conjunta del subministrament d’un programari de seguretat mitjançant l’adquisició de 295
llicències per a la protecció del equipament TIC de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i de
la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per procediment obert simplificat d’acord
amb l’article 159.1 de la LCSP

Amposta, 15 de juny de 2022
REUNITS
D’una part, el senyor Adam Tomàs Roiget i la senyora Susana Sancho Maigi, ambdós majors
d’edat, amb DNI núm.
i
respectivament, en representació d’Hospital
Comarcal d’Amposta, SAM (en endavant HCA) amb NIF A43282334, i de la Fundació Privada
Serveis Socials del Montsià (FUSSMONT), amb NIF G43908599, ambdues entitats amb domicili
fiscal a Amposta (43870) al carrer Jacint Verdaguer número 11-13 (entitats contractants).
D'altra part, el senyor Carlos Torruella García, major d’edat i amb DNI
, en
representació de l’entitat mercantil INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA,
amb NIF A43132422 i domicili a Tarragona (43006), carrer Plom, 13-15, nau 9, Pol. Ind. Riu Clar
(entitat contractista).
INTERVENEN
El senyor Adam Tomàs Roiget i la senyora Susana Sancho Maigi en qualitat d’apoderats
mancomunats d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM en virtut de poder atorgat en data 12 de
maig de 2016, autoritzat pel notari d’Amposta, el senyor Iván Castejón Fernández-Trujillo,
número 385 del seu protocol; i en qualitat d’apoderats mancomunats de la Fundació Privada
Serveis Socials del Montsià en virtut de poder atorgat en data 12 de maig de 2016, autoritzat
pel notari d’Amposta, el senyor Iván Castejón Fernández-Trujillo, número 383 del seu protocol.
El senyor Carlos Torruella García en qualitat d’apoderat en virtut de poder atorgat en data 10
de maig de 2001, autoritzat pel notari de Tarragona, el senyor José Luis Maroto Ruiz, número
1439 del seu protocol.
A N T E C E D E N T S
1. Previs els tràmits oportuns, d’acord amb l’establert en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i un cop valorades totes les ofertes segons els criteris establerts en
el quadre de característiques tècniques, el plec de clàusules administratives, el plec de
prescripcions tècniques, en data 18 de juny de 2020, l’òrgan de contractació va acordar
adjudicar el contracte del LOT 1 (Hospital Comarcal d’Amposta) i del LOT 2 (Fundació Privada
Serveis Socials del Montsià) del procediment “Contractació conjunta del subministrament d’un
programari de seguretat mitjançant l’adquisició de 295 llicències per a la protecció del
equipament TIC de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i de la Fundació Privada Serveis Socials
del Montsià, per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP” expedient
HCA – FUSSMONT 004/2019 a l’empresa INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA.
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2. En data 8 de juliol de 2020 es va formalitzar el contracte amb l’entitat contractista amb una
vigència inicial d’un (1) any a comptar des de la data de la seva signatura, amb possibilitat de
quatre pròrrogues d’un any cadascuna d’elles.
En aquest cas, tal i com s’estableix a l’art. 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la pròrroga s’acordarà pels òrgans de contractació i serà obligatori
per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi, almenys, amb dos mesos d’antelació a
l’acabament de la durada del contracte, mantenint les condicions inicials del contracte
inalterables.
3. En data 30 d’abril de 2021, d’acord amb la proposta del responsable del contracte, l’òrgan de
contractació va acordar la primera pròrroga del contracte esmentat, la qual es va formalitzar en
data 17 de juny de 2021 pel termini d’1 any, a comptar des del dia 8 de juliol de 2021, fins al 7
de juliol de 2022, amb la possibilitat d’acordar tres pròrrogues més del contracte per 1 any
cadascuna d’elles, tal i com s’estableix a l’apartat E del quadre de característiques.
4. En data 27 d’abril de 2022, i d’acord amb l’informe de proposta de la segona pròrroga per part
del responsable del contracte, de data 26 d’abril de 2022, l’òrgan de contractació va resoldre
prorrogar per segona vegada el contracte del LOT 1 (Hospital Comarcal d’Amposta) i del LOT 2
(Fundació Privada Serveis Socials del Montsià) de l’expedient HCA-FUSSMONT 004/2019,
“Contractació conjunta del subministrament d’un programari de seguretat mitjançant
l’adquisició de 295 llicències per a la protecció del equipament TIC de l’Hospital Comarcal
d’Amposta, SAM i de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per procediment obert
simplificat d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP”, amb l’entitat contractista INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA, per un període d’1 any, tal i com s’estableix a l’apartat E
del quadre de característiques, des de la data de venciment de la primera pròrroga.
5. En data 2 de maig de 2022 va ser notificat a l’entitat contractista la resolució de l’òrgan de
contractació d’aprovació de la segona pròrroga de l’expedient HCA-FUSSMONT 004/2019,
complint amb el preavís establert a l’art. 29.2 de la LCSP.
Que en atenció a l’exposat, i desitjant ambdues parts formalitzar contractualment el seus
respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzar el present contracte que se
subjectarà a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte de la present la segona pròrroga del contracte del LOT 1 (Hospital Comarcal
d’Amposta) i del LOT 2 (Fundació Privada Serveis Socials del Montsià) del procediment
“Contractació conjunta del subministrament d’un programari de seguretat mitjançant
l’adquisició de 295 llicències per a la protecció del equipament TIC de l’Hospital Comarcal
d’Amposta, SAM i de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià, per procediment obert
simplificat d’acord amb l’article 159.1 de la LCSP”, expedient HCA – FUSSMONT 004/2019,
formalitzat en data 8 de juliol de 2020.
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SEGONA.- RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
Base Imposable

IVA (21%)

Import Total

LOT 1

HCA

6.629,00 €

1.392,00 €

8.021,09 €

LOT 2

FUSSMONT

1.039,00 €

218,19 €

1.257, 19 €

TERCERA.- TERMINI D’EXECUCIÓ.
La present pròrroga tindrà una vigència d’un (1) any, a comptar des del dia 8 de juliol de 2022,
l’endemà a la data de venciment de la primera pròrroga, fins al 7 de juliol de 2023.
Aquest contracte de pròrroga preveu la possibilitat de dues pròrrogues més d’un any
cadascuna d’elles. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà pels òrgans de contractació i serà
obligatori per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi, almenys amb dos 2 mesos
d’antelació a l’acabament de la durada d’aquest contracte de pròrroga. En cap cas es poden
produir les pròrrogues per consentiment tàcit de les parts. Les properes pròrrogues
mantindran les condicions inicials del contracte inalterables.
QUARTA.- CLÀUSULA RESIDUAL
La present pròrroga mantindrà les condicions inicials inalterables, per tant, per la resta de
condicions no previstes ni modificades en aquesta pròrroga ambdues parts fan una remissió
expressa a l’aplicació del que estableix el contracte signat en data 8 de juliol de 2020.
I per què així consti signen en data i lloc assenyalats.

Sr. Adam Tomàs Roiget
Sra. Susana Sancho Maigi
Apoderats mancomunats d’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM i la FUNDACIÓ
PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

Sr. Carlos Torruella García
Apoderat de INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA
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