BE/G2024 BE-2018-3545
DOCUMENT DE PRÒRROGA

Expedient BE-2018-3545/BE-2018-3563 (PRO-2019-20533)
Unitat promotora : Servei de Desenvolupament i Cooperació Social
Contracte : Contracte Públic
Títol : Pròrroga per a la implementació del programa Òmnia a 26 barris de 9 municipis
i 1 municipi rural de Catalunya, per a l'any 2020.
Lot 16: Hospitalet de Llobregat - Torrassa 2

Barcelona,
REUNITS:
D'una part, el senyor Bernat Valls i Fuster, com a Director General d’Acció Cívica i
Comunitària, que actua en representació del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, fent ús de les facultats que li són conferides per la Resolució BEF/573/2006,
d’1 de març, de delegació de competències del titular de la conselleria de Benestar
Social i Família.
I de l'altra part, la senyora Daniela Vilarasau Mitjans, que actua en nom i representació
de l’entitat FUNDACIÓ CATALANA AKWABA, amb CIF número G61060588 en virtut
de la representació validada per l’Assessoria Jurídica de l’Administració i que el
representant de l’entitat declara vigent i no revocada.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat per formalitzar el
present acord.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- El present contracte va ser adjudicat a l’entitat FUNDACIÓ CATALANA
AKWABA, per resolució de l’òrgan de contractació de data 21.05.2019.
Segon.- La formalització del contracte per ambdues parts, en relació amb la prestació
del servei esmentat, es va signar amb data 28.06.2019, per un import previst referit a
12 mesos de 29.904,12 euros.
Tercer.- Que al contracte es disposava que aquest començaria a ser executat des de
la data establerta, essent el període d’execució fins al 31 de desembre de l’any 2019.
Quart. Que al contracte es preveia la possibilitat de pròrroga fins a 4 anys més.
Cinquè.- Que d’acord amb l’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, s’ha comunicat preavís de la pròrroga per a l’any 2020 a l’adjudicatari
FUNDACIÓ CATALANA AKWABA, en data 22.07.2019.
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Sisè.- Que el subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat, en la seva
proposta amb data 29.07.2019, proposa la pròrroga de l’expedient de contractació
esmentat per un termini de 12 mesos, és a dir, el període comprès entre 01.01.2020 i
31.12.2020.
Setè.- Vist l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA. Prorrogar el contracte per a la implementació del programa Òmnia a 26
barris de 9 municipis i 1 municipi rural de Catalunya, per a l'any 2020. Lot 16:
Hospitalet de Llobregat - Torrassa 2.
SEGONA. El termini d’execució de la pròrroga és de 12 mesos, és a dir, pel període
comprès entre 01.01.2020 a 31.12.2020.
TERCERA. L’import de la pròrroga és per un màxim de 29.904,12 euros, sense IVA.
La facturació es farà d'acord amb el previst al plec de prescripcions tècniques.
QUARTA. La pròrroga d’aquest contracte queda condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020.
CINQUENA. El present expedient està exempt de garantia complementària atès que la
dipositada anteriorment ja cobreix la de l'actual exercici i motiu d'aquesta pròrroga.
SISENA. Són causes de resolució les que estableix l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
SETENA. La part adjudicatària declara sota responsabilitat seva que no es troba
sotmesa a cap de les prohibicions que, per contractar amb les administracions
públiques, estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
VUITENA. Aquesta pròrroga contractual té caràcter administratiu, es regeix pel plec de
clàusules administratives particulars del seu contracte i se sotmet en tot el que no
estigui establert en aquest, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
NOVENA. L’adjudicatari se sotmet, en totes les qüestions litigioses que sorgeixin
sobre la interpretació, modificació, resolució, i efectes de la pròrroga, a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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I, perquè així consti tot el que s’ha convingut, les persones interessades firmen aquest
acord.

FUNDACIÓ CATALANA AKWABA

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES

Daniela Vilarasau Mitjans
Representant Legal

Bernat Valls i Fuster
Director General d’Acció Cívica i
Comunitària
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