
Gestió Administrativa i Econòmica
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Núm. exp.: 4_2016 _1046 _D0506E02  

Trasllat del decret relatiu a la pròrroga del contracte del servei de revisió 
periòdica d’instal·lacions d’alt risc previstes al decret 352/2004, de 27 de juliol

El president de Dipsalut ha dictat, en data  9 de novembre de 2018 i entre d’altres, el 
següent decret:

“En data 20 d’octubre de 2016, per decret de la Presidència de Dipsalut es va 
adjudicar el contracte del servei de revisió periòdica d’instal·lacions d’alt risc previstes 
al decret 352/2004, de 27 de juliol, a la mercantil ECA ENTITAT COL·LABORADORA 
DE L’ADMINISTRACIÓ SLU., amb NIF B-08658601, per un import de VINT-I-SIS MIL 
SIS-CENTS NORANTA EUROS (26.690,00 €). En data 11 de novembre de 2016 es 
va formalitzar el corresponent contracte.

D’acord amb l’informe tècnic emès pel cap de l’Àrea de Protecció de Salut en data 17 
d’octubre de 2018, l’empresa ha executat el servei d’acord amb les característiques i 
els terminis d’entrega establerts al plec de prescripcions tècniques. A més a més, han 
aportat els mitjans tècnics, humans i materials necessaris per a la correcta execució 
dels serveis encomanats, de manera que s’informa favorablement a l’aprovació de la 
pròrroga per a dos anys del contracte referenciat.

Així mateix, les característiques del contracte durant el període de pròrroga es 
mantindran inalterades, sense que operi cap modificació, i concorren raons d’interès
públic en al continuïtat d’aquest servei en les mateixes condicions que també fan
recomanable la seva pròrroga.

De conformitat amb l’article 23.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en 
endavant TRLCSP), que regula la possibilitat de prorrogar el contracte sempre que les 
característiques del contracte es mantinguin inalterables durant el període establert, 
s’hagués previst en el moment de l’adjudicació el període total incloent-hi la durada de
la pròrroga i es consideri oportú per raons d’interès públic.

Atès que la clàusula sisena, del plec de clàusules administratives en el punt 6.2 
estableix que:
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“ El contracte es podrà prorrogar per un termini màxim de fins a dos anys més. La 
pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresa 
adjudicatària. En cap cas es pot produir la pròrroga per consentiment tàcit de les 
parts”

Vista la proposta realitzada per la gerent i el cap de l’Àrea de gestió administrativa i 
econòmica de Dipsalut en data 8 de novembre de 2018, per la qual es proposa 
l’aprovació de la pròrroga del contracte.

Atesos els antecedents assenyalats, de conformitat amb l’article 110 del TRLCSP i en 
ús de la delegació que em confereix la legislació vigent de règim local i l’article 15 c) 
dels Estatuts de Dipsalut, i d’acord amb la delegació de la Presidència de la Diputació 
de Girona, efectuada per Decret de 21 d’agost de 2018,

DISPOSO

Primer. Aprovar la pròrroga del contracte per un termini de 2 anys amb efectes a partir 
del 11 de novembre de 2018, per portar a terme el contracte del servei de revisió 
periòdica d’instal·lacions d’alt risc previstes al decret 352/2004 a la mercantil ECA 
ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ADMINISTRACIÓ SLU., amb NIF B-08658601, 
per un import de vint-i-sis mil sis-cents noranta euros (26.690,00 €), IVA no inclòs. 
D’acord amb la periodificació prevista següent:

Anualitat (mesos que 
compren)

Import 
sense iva IVA Import amb 

IVA
11.11.2018 fins a 

31.12.2018 
3.475,00 € 729,75 € 4.204,75 €

Any 2019 12.415,00 € 2.607,15 € 15.022,15 €

01.01.2020 fins a 
10.11.2020 10.800,00 € 2.268,00 € 13.068,00 €

Total 26.690,00 € 5.604,90 € 32.294,90 €

Segon. Autoritzar i Disposar la despesa de trenta dos mil dos-cents noranta-quatre 
euros amb noranta cèntims (32.294,90 €) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària, 5-3110-22706 Serveis tècnics i assistència municipal Protecció del 
pressupost de Dipsalut.
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Atès que la despesa té caràcter plurianual, es condiciona de forma suspensiva a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels exercicis 2019 i 
2020.”

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, 
independentment de la seva immediata executivitat, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en 
el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació o publicació 
de la resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra 
aquesta resolució recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, 
en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació o publicació de 
la resolució, d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els 
articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas no es 
podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició.

Us ho trasllado perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que 
corresponguin.

Feu clic al enllaç per comprovar la validesa de la signatura

Codi Segur de Validació d9dee0383863419e9ed764e7cbcdda60001

Url de validació https://registre.dipsalut.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Signatura 1 de 1

Jordi Batllori Nouvilas 13/11/2018 SECRETARI

https://registre.dipsalut.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=d9dee0383863419e9ed764e7cbcdda60001

