Expedient de contractació núm. 2016.01
Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya
Formalització de la 3a pròrroga de l’Acord marc

FORMALITZACIÓ DE LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA
DE VIDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D’ACTES, I EL SEU MANTENIMENT, AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AL CONTRACTE SUBSCRIT AMB
L’EMPRESA “AMBISER INNOVACIONES, SL”
A Barcelona, a 9 de desembre de 2019
D’una part, la Sra. Joana Ortega i Alemany, proveïda de DNI núm.
, Secretària
General de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ València, núm. 231,
6a planta de Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la citada
associació, d’acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el Reglament de la
Central de Contractació de l’entitat per, celebrar aquest contracte.
De l’altra, el Sr. José Manuel Hinojosa Peña, proveït de DNI núm.
, qui actua en nom i
representació de la societat mercantil “AMBISER INNOVACIONES, SL”, amb domicili social Avenida del
General Fanjul 2B oficina 2-6, de la localitat de Madrid (28044), amb el CIF núm. B85355071 i inscrita al
Registre Mercantil de Madrid, Tom 25306, Foli 163, Secció 8a, full M-455696, inscripció 1a, en la seva
qualitat d’administrador únic de la mateixa, segons consta en les escriptures públiques de constitució i
de modificació d’acords socials de data 31 de gener de 2008 i 13 de març de 2009, atorgades davant el
Notari de Madrid Sr. Pablo Muñoz Cuéllar, amb els números de protocol 290 i 473, respectivament, que
assegura vigents i degudament inscrites en el Registre Mercantil de Madrid abans esmentat; i domicili
comercial a efectes de notificacions a l’Avda. General Fanjul, número 2 B – Planta 2, Puerta 6 – 28044
Madrid .
Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present document.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la tercera pròrroga de l’Acord marc pel
subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu
manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat, entre d’altres, a la societat
mercantil abans referenciada.
La pròrroga en qüestió, va ser aprovada per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28
de novembre de 2019. D’acord amb els següents,
ANTECEDENTS
1.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) que va
celebrar-se el passat dia 10 de novembre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació d’acord amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques,
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL el 29 de juliol de 2016 i publicat al perfil de
contractant de l’entitat, es resolgué adjudicar, l’Acord marc del subministrament del sistema de
videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb destinació a les entitats
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locals de Catalunya, d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 1) AMBISER
INNOVACIONES, SL, 2) TELESONIC, S.A., 3) SERVICIOS MICROINFOMÁTICA, S.A., 4) VITEL, S.A. i 5)
“VIRTUAL REALITY SOLUTIONS – SOLUCIONES INFORMÁTICAS GLOBALES, UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS”
2.- En data 12 de desembre de 2016, i una vegada l’acord d’adjudicació va ser degudament notificat a
tots els participants en la licitació, i van haver transcorregut els terminis legalment establerts per a la
interposició del recurs especial en matèria de contractació es va procedir a la corresponent formalització
del contracte amb les empreses seleccionades.
3.- En aquest context, i trobant-se el contracte plenament vigent, per part dels òrgans competents del
CCDL i de l’ACM es considerà convenient, d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència que regeixen
l’actuació dels poders públics en relació a les finalitats que es pretenen assolir així com d’acord amb els
recursos materials i humans dels que disposen les citades entitats als efectes de gestionar la seva
execució, s’acordà, de conformitat amb la clàusula 3a del plec de clàusules administratives particulars
que regeix l’Acord marc, cedir l’Acord en qüestió a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de
l’òrgan de contractació, per tal que aquesta última es subrogués en la posició del Consorci en relació a
tots els drets i deures derivats de la relació contractual, la qual, fou aprovada prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte, mitjançant sengles acords de la Comissió Executiva
del Consorci Català pel Desenvolupament Local de data 9 de març de 2017 i del Comitè Executiu de
l’ACM de 13 de desembre de 2016, formalitzant-se tals actuacions amb les societats adjudicatàries en
data 17 de març de 2017.
4.- En data 17 d’octubre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte, fou
aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM en virtut de la qual es disposà aprovar
la primera pròrroga de l’Acord marc de referència, i formalitzant-se en data 25 d’octubre de 2018.
5.- Havent-se finalitzat el primer període de pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis,
d’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, es considera com a
opció més beneficiosa per a totes les parts procedir a la segona pròrroga de l’Acord marc en qüestió.
En data 28 de novembre de 2018 es va aprovar definitivament l’expedient de la segona pròrroga de
l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el
seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01). Vist que en el
període d’audiència han mostrat la seva conformitat totes les empreses adjudicatàries (AMBISER
INNOVACIONES, SL, SERVICIOS MICROINFOMÁTICA, S.A, VITEL, S.A., VIRTUAL REALITY SOLUTIONS –
SOLUCIONES INFORMÁTICAS GLOBALES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS), excepte TELESONIC S.A que
no ha mostrat la seva voluntat.
6.- Vist que en data 12 de setembre de 2019 es va notificar la Resolució d’aprovació inicial de l’expedient
de la tercera pròrroga de l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació
i transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
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2016.01). Dins del període d’audiència conferit als interessats, les empreses SERVICIOS
MICROINFOMÁTICA S.A, AMBISER INNOVACIONES SL, VIRTUAL REALITY SOLUTIONS – SOLUCIONES
INFORMÁTICAS GLOBALES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, van comunicar la seva voluntat de
prorrogar el citat Acord marc.
No obstant, l’empresa VITEL S.A no va comunicar la seva voluntat de procedir a la pròrroga del citat
Acord marc, no sent procedent aquesta, d’acord amb les previsions de l’article 23.2 del TRLCSP, ja que es
prohibeix el consentiment tàcit de les parts.
En data 28 de novembre de 2019, va ser aprovat definitivament l’expedient de la tercera pròrroga de
l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el
seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01).
Totes les parts relacionades, convenen així, formalitzar el present, de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- L’empresa “AMBISER INNOVACIONES, SL.”, adjudicatària com a empresa seleccionada de
l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el
seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01) i la seva pròrroga, es
compromet a prestar els subministraments objecte de l’esmentat Acord, en els mateixos termes i
condicions que es venia prestant establerts pels plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques que el regeixen, aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL el 29 de juliol de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, així com per la pròpia oferta presentada per part de
l’adjudicatària i resta de normativa concordant aplicable, sense que es produeixi actualització de preus,
per un període addicional de 12 mesos més, des del 13 de desembre de 2019 fins al 13 de desembre de
2020.
Segona.- Els contractes de les entitats locals que derivin del present Acord marc seran executats pel
contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions i als plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques que el regeixen, així com a les instruccions que, si s’escau, li lliurés per escrit el
responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació.
Tercera.- Les qüestions litigioses que sorgeixen en relació a la interpretació, modificació, resolució i
execució i efectes de l’Acord seran resolts per l’Òrgan de contractació de l’ACM, els acords del qual,
seran immediatament executius, i podran ésser recorreguts potestativament en la forma prevista al
Reglament de la central de contractació i resta de normativa concordant aplicable, davant la jurisdicció
competent que correspongui.
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Quarta.- L’adjudicatari haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent públics
o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte de l’Acord i arribin al seu coneixement com a conseqüència
de la seva intervenció i participació en el mateix.
Cinquena.- L’adjudicatari presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i al
plec de prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc, i ambdues parts es sotmeten, per a
tot allò que no estigui expressament previst en el present Acord pel Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i al Reglament que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, al Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, a les demés disposicions reglamentàries de desenvolupament i resta de
normativa general i sectorial aplicable a la contractació administrativa de les Corporacions Locals.
Sisena.- L’adjudicatari reconeix de manera expressa l’obligatorietat de complir la legislació fiscal,
laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els seus aspectes, inclosos els
de previsió i seguretat social.
Setena.- Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que hi participin o
estiguin en contacte amb motiu de la realització dels subministraments, seran tractades per
l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) en qualitat de Responsable de
Tractament. La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la
seva formalització i execució.
La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics
derivats, així com el desenvolupament i control dels subministraments contractats i, si escau, la remissió
d'informació sobre les incidències que hi estiguin relacionades. Les dades no seran cedides o
comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons la Llei.
Les dades seran conservades durant el temps en què puguin ser requerides per les autoritats públiques
competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals).
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016 (Reglament General de Protecció de Dades), podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació, oposició i portabilitat, respecte les vostres dades personals, enviant un escrit acompanyat del
vostre DNI, dirigit a l'adreça especificada en l'encapçalament.
El present document s’estén per duplicat i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats al principi.
En representació de
“AMBISER INNOVACIONES, SL”

La Secretària General de l’ACM
Joana Ortega
Alemany - DNI
)
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