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DOCUMENT DE PRÒRROGA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Lleida, a 14 de gener de 2019 

 
 
 

 REUNITS  
 
D’una banda, el senyor Pere Padrosa i Pierre, com a president del Consell d’Administració del 
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, amb NIF 
S2500025H, i amb seu a la plaça Espanya, 3 entresòl de Lleida,  
 
I de l’altra la senyora Isabel Ordoyo Gimeno, amb DNI núm.43424679N, com apoderada l’empresa 
ALTRAN INNOVACIÓN, SL amb cèdula d’identificació fiscal núm. B80428972, i amb domicili al carrer 
Llacuna, 56-70, edifici A, 08005 de Barcelona. 
 

INTERVENEN 
 

El senyor Pere Padrosa i Pierre, en nom i representació del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 
Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, en ús de les facultats conferides en matèria de contractació en 
virtut de l’acord del Consell d’Administració del Consorci. 

La senyora Isabel Ordoyo Gimeno, actuant en nom i representació de l’empresa ALTRAN 
INNOVACIÓN, SL, en la seva condició d’apoderada de l’empresa.  
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència i capacitat per formalitzar el present 
contracte. 
     
 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
Primer.- El present contracte va ser adjudicat per resolució de l’òrgan de contractació de data 27 de 
febrer de 2018. 
 
 
Segon.- La formalització del contracte per ambdues parts, en relació amb la prestació del servei 
esmentat, es va signar amb data 23 de març de 2018, per un import previst de 107.700,00 € mes IVA.  
 

Expedient: 5-2017-CON 
Unitat promotora: ATM Lleida 
Contracte: Contracte administratiu Tipus: Serveis 
Procediment: Obert 
Títol: Pròrroga del contracte de prestació de serveis d’assistència en la Integració Tarifària 
dels Consorcis del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, l’Àrea de Girona i del Camp de 
Tarragona, Autoritats Territorials de Mobilitat per l’exercici 2018, prorrogable un any. 
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Tercer.- Que al contracte es disposava que aquest començaria a ser executat de de la data establerta, 
essent el període d’execució fins al 31 de desembre de 2018.  
 
 
Quart.- Que al contracte es preveia la possibilitat de pròrroga expressa entre les parts, per un període 
no superior a 1 any, indicant que no s’aplicaria cap clàusula de revisió de preus en el contracte.  
 
 
Cinquè.- Que el president del Consell d’Administració del Consorci, en la seva proposta de 19 de 
desembre de 2018, proposa la pròrroga de l’expedient de contractació esmentat per un termini de 1 
any, és a dir, el període comprès entre el 1 de gener de 2019 o la data de signatura del present 
document i el 31 de desembre de 2019. 
 
 
 

CLÀUSULES DEL CONTRACTE 
 
 

Primera.- Prorrogar el contracte de prestació de serveis entre el Consorci del Transport Públic de 
l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat i l’empresa ALTRAN INNOVACIÓN, SL per a l’any 
2019. 
 
 
Segona.- El termini d’execució de la pròrroga serà de màxim 1 any, es a dir, pel període comprès 
entre el 1 de gener de 2019 o la data de signatura del present document i el 31 de desembre de 2019. 
 
 
Tercera.- L’import de la pròrroga es preveu de 107.700,00 € mes IVA. 
 
 
Quarta.-   Per respondre del compliment d’aquest contracte, s’ha constituït a favor de l’Administració 
una garantia definitiva per l’import de 5.385,00 euros, segons s’acredita pel resguard corresponent, 
que s’uneix al present contracte. 
 
 
Cinquena.-  Són causes de resolució les que estableix l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
 
 
Sisena.- La part contractista reitera la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars 
que regeix el contracte. 
 
 
Setena.- La part contractista 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. 
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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 del text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i de la resta de 
disposicions reglamentàries vigents. 
 
 
Novena.- L’empresa contractista se sotmet, en totes les qüestions litigioses que sorgeixin sobre la 
interpretació, modificació, resolució, i efectes de la pròrroga, a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
I, perquè així consti tot el que s’ha convingut, les persones interessades firmen quatre exemplars 
d’aquest acord en el lloc i en la data esmentats a l’encapçalament. 
 
 
Consorci del Transport Públic de          Consorci del Transport Públic de,
  l’Àrea de Lleida,      l’Àrea de Girona, 
Autoritat Territorial de Mobilitat    Autoritat Territorial de Mobilitat 
 
          
                    
 
 
 
Sr. Pere Padrosa i Pierre     Sr. Pere Saló i Manera 
President del Consell d’Administració   President del Comitè Executiu  
 
 
 
 
 
Consorci del Transport Públic del          ALTRAN INNOVACIÓN, SL 
Camp de Tarragona, 
Autoritat Territorial de la Mobilitat 
          
                    
 
 
 
Sra. Trinitat Castro i Salomó     Sra. Isabel Ordoyo Gimeno 
President del Comitè Executiu    Apoderada 
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