Expedient: Acord de continuació de prestació del servei de l’expedient CSSVP 1/14

Vilafranca del Penedès, 20 de desembre de 2018

REUNITS

D'una part, la Sra. Elisabet Rutllant, en nom i representació del Consorci Sociosanitari de Vilafranca
del Penedès, en la seva qualitat de Gerent, òrgan competent per a la contractació administrativa,
d’acord amb el que disposa l’article 18 dels Estatuts de l’entitat.
D’altra part, el Sr. Miguel Ángel Cerdà Salvà, major d'edat, provist de D.N.I. núm. 42977104-V, en
nom i representació de l’empresa Veolia Serveis Catalunya, S.A.U., amb domicili a l’Hospitalet de
Llobregat, plaça d’Europa, 5-7, provista de N.I.F. núm. A-58295031 en qualitat d’apoderats segons
consta acreditat a l’expedient de referència.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.

En data 14 de gener de 2015, el Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès i
l‘empresa Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. van subscriure document administratiu en el
qual formalitzaven el contracte administratiu del servei de manteniment integral de les
instal·lacions i equips no electromèdics del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del
Penedès, adjudicat a l’empresa sotasignat en data 19 de desembre de 2014.

II.

En data 15 de gener de 2015 es va iniciar la prestació dels servei de manteniment integral
de les instal·lacions i equips no electromèdics del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del
Penedès objecte d’aquest contracte, de conformitat amb la clàusula tercera de l’esmentat
contracte.

III.

Que el contracte adjudicat tenia una vigència inicial de 2 anys, prorrogable fins un màxim
de 2 anys més, d’acord amb la clàusula sisena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.

IV.

Que en data 20 de desembre de 2018 l’ens contractant va acordar la continuació de
prestació del servei fins el 30 d’abril des de la data de venciment del contracte inicial
(15 de gener de 2019), el qual es basarà en les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DE L’ACORD
Es tracta d’un acord de continuació del contracte del servei de manteniment integral de les instal·lacions
i equips no electromèdics del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès.

SEGONA.- PREU
El preu del present acord és de 25.490 euros, sense IVA, (30.843 euros, IVA inclòs).

En aquest preu estan incloses les despeses de desplaçaments pels treballs de camp i les reunions
que es mantinguin amb el personal de l’ens contractant.
L’empresa contractista emetrà mensualment una factura comprensiva de l’activitat realitzada durant el
període de facturació abans del dia 5 del mes següent. La factura es tramitarà electrònicament d’acord
amb les dades de facturació següents:
La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya preveu el
foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, i la Llei Estatal 25/2013,
de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en
el Sector Públic, regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions
Públiques a partir del 15 de gener de 2015. Per tant, SIEMENS HEALTHCARE, SLU ha de lliurar les
seves factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la
seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7.
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A més dels requisits legalment establerts, les factures, han de contenir l’indicador de servei o
aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura:
·
·
·

Número d’expedient de contractació si s’escau (FileReference)
Número de comanda (ReceiverTransactionReference)
Número d’albarà (DeliveryNote)

Podeu trobar la informació relativa a la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector públic en l’espai web de comunicació amb proveïdors:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_del_sector_public/tresoreria_i_pagame
nts/
Podeu adreçar les consultes relacionades amb el lliurament i els requisits formals de la factura
electrònica al servei e.FACT del Consorci AOC. Les dades de contacte del servei de suport tècnic de
l’AOC són efact@aoc.cat , telèfon: 902 013 448.
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses

Heu de continuar adreçant les vostres consultes relacionades amb el contingut comercial de la
factura i els indicadors de servei o aprovisionament a les persones de contacte que us han sol·licitat
el bé o servei.
Qualsevol aclariment es pot adreçar a la oficina d’impuls a la factura electrònica de la Generalitat a
l’enllaç següent:
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-locale=ca_ES

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès abonarà la factura mitjançant transferència
bancària.

TERCERA.- INICI DE LA PRESTACIÓ I TERMINIS D’EXECUCIÓ I DE VIGÈNCIA
El termini de vigència d’aquest acord és de quatre mesos, a comptar des de la formalització del present
acord del contracte, o fins que s’adjudiqui el nou procediment de contractació del servei de manteniment
integral que es tramitarà en breu.
La data d’inici per a la prestació dels serveis objecte del present contracte serà el 15 de gener de 2019, i
el termini de vigència serà fins el 30 d’abril de 2019.
Pel que fa al termini d’execució de l’acord, l’incompliment del mateix serà causa de resolució.

QUARTA.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ
L’empresa Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. realitzarà el seu treball d’acord amb l’oferta que va
presentar a la licitació amb número d’expedient CSSVP 1/14 i les disposicions legals vigents, la qual es
signarà i s’adjuntarà al present document.
Així mateix, executarà les tasques que comprèn l’objecte del present acord amb la diligència
professional que li és exigible.

CINQUENA.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
En cap cas podrà l’empresa Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. podrà cedir els drets i obligacions
derivats d’aquest acord a favor d'un tercer, ni tampoc estarà facultat per subcontractar-los sense
l’autorització prèvia i per escrit del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès sempre i quan
concorrin els requisits establerts als articles 214, 215 i 216 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

SISENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DE L’ACORD
L’acord es podrà resoldre per les causes següents:
L’abandonament del servei sense causa justificada.
El falsejament d’informes i dades relacionat amb el servei.
L’incompliment greu i reiterat de les obligacions contractuals
El mutu acord entre el Consorci i el contractista.
Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a l’usuari.
Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
El concurs de creditors, dissolució, liquidació o fallida
El retard en qualsevol dels aspectes que compren la prestació objecte del contracte
La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència d’acords adoptats per
l’Administració amb posterioritat al contracte.
10. La supressió del servei per raons d’interès públic.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En concret, seran causes de resolució l’incompliment de les condicions pactades en el present
document, especialment les relatives als terminis d’execució i a l’obligatorietat de no cessió o
subcontractació de l’acord, així com respecte a les obligacions lingüístiques o a la normativa de
protecció de dades i propietat intel·lectual.

SETENA.- PROTECCIÓ DE DADES
Les parts mantindran un estricte compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones

físiques pel que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE en el que es regula el dret d’informació
en la recollida de les dades de caràcter personal
Al respecte, s’estableix la prohibició expressa per part del prestador del servei d’accés a dades
personals responsabilitat de l’entitat contractant. Això no obstant, el prestador del
servei/subministrament, es compromet a guardar secret en el supòsit de que tingués accés a aquest
tipus de dades amb motiu de la prestació del servei/subministrament.

VUITENA.- OBLIGACIONS LINGÜÍSTIQUES
L’empresa Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. ha d’emprar el català en les seves relacions amb el
consorci derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, el contractista ha
d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions
de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del conveni. També
assumeix la obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podrà donar compliment a aquest compromís.
En tot cas, l’empresa Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. queda subjecte en l’execució del contracte
a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les
disposicions que la desenvolupen.
És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions previstes amb
relació a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús
del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de
les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les
mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista per al
compliment de les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats
previst a l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

NOVENA.- LEGISLACIÓ APLICABLE
El present acord i es regirà, en primer lloc, per les previsions de les seves clàusules i en el seu defecte
per les normes establertes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i al
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques.

DESENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT
Les parts es sotmeten a la Jurisdicció contenciós - administrativa per a qualsevol qüestió litigiosa relativa
al present acord.
Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present acord de continuació del contracte menor
per interès públic en duplicat i únics efectes,
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