
Corporació de Salut
del Maresme i la Selva

Expedient: CSMS PN 4/13

Resolució de rescissió de contracte

Atés que per resolució de data 25 d'octubre de 2013 es va aprovar I'expedient de contractació del servei
d'implantació, manteniment correctiu i evolutiu d'integració amb els sistemes de la CSMS d'un
programa pel servei de Prevenció de Riscos Laborals per a la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva;

Atés que per resolució. de data 23 de desembre de 20'l 3, es va adjudicar el contracte a I'empresa GICO
SISTEMAS DE GESTION, S.L., ies va subscriure cortracte en data 30 de desembre per una durada inicial
fins al31 de desembre de 2016;

Atés que per edicte del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, publicat al BOE núm. 288 de data 2 de
desembre de 20'l 5, es va fer pública la declaració en concurs de creditors de I'empresa GICO SISTEMAS
DE GESTION, S.L., procediment concursal 867/20'15,

Vista la providéncia del jutjat Mercantil núm.2 de Barcelona, de data 17 de desembre de 2015, en relació
al procediment concursal 86712015, segons la qual es té per autoritzada la venda del programa GICO, a

l'empresa que havia presentat oferta de compra dins el citat procediment, PREVENT CONTROL, S.A;

Vist que la citada empresa, via procediment concursal, ha adquirit les fonts del programa peró els serveis
que a partir d'ara pot oferir a la CSMS, són els de manteniment correctiu, peró sense que estigui previst
el desenvolupament de I'indicat programa informátic com a tal, cosa que desvitlua en gran mesura
I'objecte contractual de I'expedient CSMS PN-4/'13;

Atesos els articles 223 b), 224.2, i 225.4, tols ells del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, relatius a la causa de resolució del contracte, i la seva aplicació i efectes, així com al previst a la
cláusula vint-i-sisena del Plec de Cláusules Administratives Particulars que regula la contractació de
I'expedient CSMS PN 4/13;

En viftut de les facultats atorgades al gerent de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva, d'acord
amb l'article 19 f; dels Estatuts vigents a data d'avui de I'entitat;

Resolc:

Primer: Declarar resolt el contracte per la prestació de serveis d'implantació, manteniment correctiu i

evolutiu d'integració amb els sistemes de la CSMS d'un programa pel servei de Prevenció de
Riscos Laborals, subscrit amb GICO SISTEMAS DE GESTION, SL, en data 30 de desembre de 2013,
amb número de referéncia CSMS PN 4113, per causa de la declaració en concurs de creditors d'aquesta
empresa, i la impossibilitat de continuar amb els serveis fins al moment contractats, per part de
l'adquirent del programa informátic GICO en virtut de resolució del jutjat mercantil número 2 de
Barcelona, procediment concursal 867 12015.

Seqon: Donat I'interés de continuar amb el servei de manteniment correctiu del programa GICO, per part
de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva, autoritzar la contractació menor en expedient a part,
per a aquest servei de manteniment correctiu, fins a la finalització del contracte inicial, en data 31 de
desembre de 2016, amb l'adjudicatária del programari GICO en virtut del procediment concursal
86712015 que es du a terme al jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona,.

Tercer: Comunicar als interessats la present resolució.

Quart: Procedir a la devolució de la garantia definitiva presentada per GICO SISTEMAS DE GESTIÓN,
S.L., a no ser que el concurs sigui declarat com a culpable d'acord amb I'estipulat a I'article 225.4 del
TRLCSP.

Gerent de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva

Calella,30 de desembre de 2015


