Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
I d’Economia i Hisenda
Direcció de Serveis
Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Patrimoni
Servei d’Obres, Instal·lacions i Manteniment

Proposta de pròrroga de contracte
Lot 3: LLEIDA I TARRAGONA
Referència GEEC: EC - 2016 - 175
Títol de l’expedient: Prestació dels serveis de manteniment tècnic de les instal·lacions d’aigua,
climatització, electricitat i de la resta especificades en el plec de prescripcions tècniques, així com
del servei de gestió de l’eficiència energètica de diversos edificis i dependències administratives
adscrits al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Empresa adjudicatària: VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU
Pressupost d’adjudicació, per l’any 2017, IVA exclòs: 151.953,68 €
Pressupost d’adjudicació, per l’any 2017 IVA inclòs: 183.863,95 €
Pressupost d’adjudicació, per l’any 2018, IVA exclòs: 182.904,68 €
Pressupost d’adjudicació, per l’any 2018 IVA inclòs: 221.314,66 €

ANTECEDENTS DE LA CONTRACTACIÓ VIGENT:
El 9 de gener de 2016 es va formalitzar contracte entre el Departament de la Presidència i
l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU, en relació amb la prestació del servei l'objecte
del qual era la prestació del servei de manteniment tècnic de les instal·lacions d'aigua,
climatització, electricitat i de la resta especificades en el plec de prescripcions tècniques, així com
del servei de gestió de l’eficiència energètica de diversos edificis i dependències administratives
al Departament, fixant-se un termini d'execució des de la seva formalització fins al 31 de
desembre de 2017.
Mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, es va modificar la denominació i l’àmbit de
competència deis departaments de I ‘Administració de la Generalitat de Catalunya. Que aquesta
nova reestructuració departamental va afectar, entre d'altres, les competències que fins al
moment exercia el Departament de la Presidència, en concret, l'article 3.2.14 del Decret esmentat
establia que la direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat corresponien al
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
Vista la resolució, de 12 de juliol de 2016, del secretari general de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda de subrogació del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, en tots els drets i obligacions ostentats pel Departament de Presidència en relació amb
el lot 3, del contracte corresponent a la prestació dels serveis de manteniment tècnic de les
instal·lacions d’aigua, climatització, electricitat i de la resta especificades en el plec de
prescripcions tècniques, així com del servei de gestió de l’eficiència energètica de diversos
edificis i dependències administratives del departament, formalitzat amb l’empresa VEOLIA
SERVEIS CATALUNYA, SAU, per un import total de 151.953,68 € IVA exclòs que, un cop
formalitzat el percentatge d’IVA corresponent, resulta un import de 183.863,95 €, amb efectes a
partir de l’1 de desembre del 2017 i fins el 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent
desglossament:
Any 2017 (01/01/2017 al 31/12/2017) Lot 3: Lleida i Tarragona:
Arxiu de Tarragona. Seu de la DTG a Tortosa. Oficina d’Atenció al Ciutadà. Seu de la DTGG a Lleida. Arxiu de
Lleida. DTGG a l’Alt Pirineu i Aran
Conceptes que s’aplicaran

Import
IVA exclòs

IVA

IMPORT IVA
inclòs

Preu anual del servei de manteniment bàsic
(preventiu, normatiu i conductiu)
Hores destinades al manteniment correctiu

91.953,68 €

19.310,27 €

111.263.95 €

25.000,00 €

5.250,00 €

30.250,00 €

Material no inclòs en el preu del servei

25.000,00 €

5.250,00 €

30.250,00 €
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Actuacions de consolidació rendiments energètics
SUBTOTAL

10.000,00 €

2.100,00 €

12.100,00 €

151.953,68 €

31.910,27 €

183.863,95 €

El contracte inicial del departament de la Presidència (Expedient: PR / 2015 / 443 LOT3) inclou
els següents edificis:
Adreça
C. Lluís Companys, 1, Lleida. Edifici Euroforum.
Polígon industrial Mercanova, Lleida
Av. Espanya, 12, Tremp (Lleida)
C. Sant Francesc, 3 Tarragona.
C. Granit, 131 (nau 17-18) Pol Ind Riu Clar, Tarragona
Montcada, 23 (Palau Abària). Tortosa (Tarragona)
C. de Jaume I, 2-4. Amposta (Tarragona)

El 17 de maig 2017 s’acorda modificar l’expedient per cobrir les necessitats del Departament de
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda d’incorporar dins del servei de manteniment les
dependències de la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, ubicades en
l’adreça Plaça Gerard Vergès, 1, Tortosa (MO EC 2016 175).
Aquesta es realitza d’acord amb la previsió del cost del servei anual següent:
Edifici carrer Montcada, 20-28 Tortosa
(Import anual)
Import
IVA exclòs

Conceptes que s’aplicaran
Preu anual del servei de manteniment bàsic
(preventiu, normatiu i conductiu)
Hores destinades al manteniment correctiu
Material no inclòs en el preu del servei
Actuacions
energètics

de

consolidació

28.951,00 €
1000,00 €
1000,00 €

rendiments

SUBTOTAL

0,00 €
30.951,00 €

Amb l’Acord de Prorroga del 29 de desembre de 2017, s’acorda prorrogar el contracte amb un
termini entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 amb un pressupost màxim de despesa de
182.904.68 € IVA exclòs segons el quadre següent:
SUBROGACIÓ EC‐2016‐175
(Imports corresponents a prorroga 2018)
Conceptes que s’aplicaran

Preu anual del servei de manteniment bàsic
(preventiu, normatiu i conductiu)
Hores destinades al manteniment correctiu
Material no inclòs en el preu del servei
Actuacions de consolidació rendiments energètics
SUBTOTAL

contracte
vigent
Imports
(IVA exclòs)

IVA

Import
(IVA inclòs)

120.904,68 €

25.389,98 €

146.294,66 €

26.000,00 €
26.000,00 €
10.000,00 €
182.904,68 €

5.460,00 €
5.460,00 €
2.100,00 €
38.409,98 €

31.460,00 €
31.460,00 €
12.100,00 €
221.314,66 €
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FETS: Pròrroga del contracte
En el contracte inicial del Departament de la Presidència la determinació de la vigència del
contracte així com la determinació de possible pròrrogues queda definit en la clàusula quarta.
Quarta.- El termini d’execució del contracte és des de la data de signatura del contracte i fins el
31 de desembre de 2017.
Així mateix, per mutu acord de les parts i amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries, es
podrà concertar la pròrroga del contracte de manera que, aïlladament o conjuntament, el període
total prorrogat no podrà superar el termini inicial fixat en aquesta clàusula.
En el document: “Quadre de característiques de contracte de serveis mitjançant procediment
obert” en l’apartat L. Revisió de preus, es determina que no hi hauran revisions de preus.
Per tant, es podrà prorrogar el contracte fins el 23 de desembre de 2019, donat que el contracte
es va formalitzar el 9 de gener de 2016.

El cost de prestació dels serveis de manteniment tècnic de les instal·lacions d’aigua,
climatització, electricitat i de la resta especificades en el plec de prescripcions tècniques, així com
del servei de gestió de l’eficiència energètica en els edificis que preveu el contracte inicial
(Expedient: PR/2015/443 Lot3) més l’edifici que preveu la posterior modificació (MO EC 2016
175) és mostra en el quadre següent:

Conceptes que s’aplicaran

Contracte
inicial
Import
IVA exclòs

Proposta ampliació
(Import anual)
Import
IVA exclòs

Import Final 2018
Import
IVA exclòs

Preu anual del servei de manteniment bàsic
(preventiu, normatiu i conductiu)

91.953,68 €

28.951,00 €

120.904,68 €

Hores destinades al manteniment correctiu

25.000,00 €

1000,00 €

26.000,00 €

Material no inclòs en el preu del servei

25.000,00 €

1000,00 €

26.000,00 €

Actuacions de consolidació rendiments energètics

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

151.953,68 €

30.951,00 €

182.904,68 €

SUBTOTAL

SUBROGACIÓ EC‐2016‐175
(Imports corresponents a prorroga 2018)
Conceptes que s’aplicaran

Preu anual del servei de manteniment bàsic
(preventiu, normatiu i conductiu)
Hores destinades al manteniment correctiu
Material no inclòs en el preu del servei
Actuacions de consolidació rendiments energètics
SUBTOTAL

contracte
vigent
Imports
(IVA exclòs)

IVA

Import
(IVA inclòs)

120.904,68 €

25.389,98 €

146.294,66 €

26.000,00 €
26.000,00 €
10.000,00 €
182.904,68 €

5.460,00 €
5.460,00 €
2.100,00 €
38.409,98 €

31.460,00 €
31.460,00 €
12.100,00 €
221.314,66 €
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Adreça
C. Lluís Companys, 1, Lleida. Edifici Euroforum.
Polígon industrial Mercanova, Lleida
Av. Espanya, 12, Tremp (Lleida)
C. Sant Francesc, 3 Tarragona.
C. Granit, 131 (nau 17-18) Pol Ind Riu Clar, Tarragona
Montcada, 23 (Palau Abària). Tortosa (Tarragona)
C. de Jaume I, 2-4. Amposta (Tarragona)
Gerard, Verges, 1, Tortosa (Tarragona)

PROPOSEM:
1.

Que d’acord amb la clàusula quarta del contracte de referència, s’iniciï el procediment
corresponent per a la pròrroga del mateix per 11 mesos, sense revisió de preus pel
període comprès entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2019, per un import màxim de
167.662.62€ (IVA exclòs) que aplicant l’IVA al 21%, resulta un import total de
202.871.77€ (IVA inclòs), segons el desglossament del quadre següent:

SUBROGACIÓ EC‐2016‐175
(Imports corresponents a prorroga 2019‐11 mesos)
Conceptes que s’aplicaran

Preu anual del servei de manteniment bàsic
(preventiu, normatiu i conductiu)
Hores destinades al manteniment correctiu
Material no inclòs en el preu del servei
Actuacions de consolidació rendiments energètics
SUBTOTAL

contracte
vigent
Imports
(IVA exclòs)

IVA

Import
(IVA inclòs)

110.829,29 €

23.274,15 €

134.103,44 €

23.833,33 €
23.833,33 €
9.166,67 €
167.662,62 €

5.005,00 €
5.005,00 €
1.925,00 €
35.209,15 €

28.838,33 €
28.838,33 €
11.091,67 €
202.871,77 €

Barcelona, 2 d’agost de 2018

Àngels Moya Garcia
Cap del Servei d’Obres, Instal·lacions i Manteniment

Sra. Cap del Servei de Contractació – Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
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ACORD DE PRÒRROGA

REUNITS
D’una part, el senyor Albert Castellanos Maduell, Secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest
acte per delegació del Conseller atorgada per la Resolució 998 del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de 9 maig de 2017, DOGC 7368 de 12 de maig de
2017.
D’altra part, el senyor Miquel Angel Cerdà Salva, amb DNI núm. 42.977.104-V actuant en
nom i representació de l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU amb NIF A58295031, segons escriptura de poders atorgada davant la notari senyora Elisabeth García
Cueto, el 19 de juny de 2012, amb el seu número de protocol 539.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present acord de pròrroga.
MANIFESTEN

Primer.- Que el 9 de gener de 2016 es va formalitzar contracte entre el Departament de la
Presidència i l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU, en relació amb la prestació
del servei de manteniment tècnic de les instal·lacions d’aigua, climatització, electricitat i de la
resta especificades en el plec de prescripcions tècniques, així com del servei de gestió de
l’eficiència energètica de diversos edificis i dependències administratives al Departament.
Segon.- Que el termini d’execució va ser des de la seva formalització fins al 31 de desembre
de 2017.
Tercer.- Que mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, es va modificar la denominació i
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Que aquesta nova reestructuració departamental va afectar, entre d’altres, les competències
que fins al moment exercia el Departament de la Presidència, en concret, l’article 3.2.14 del
Decret esmentat establia que la direcció de les delegacions territorials del Govern de la
Generalitat corresponien al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Quart.- Que, mitjançant resolució de 12 de juliol de 2016, es va subrogar el Departament de
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en tots els drets i obligacions ostentats pel
Departament de la Presidència, concretament en relació amb el lot 3, que corresponia als
edificis de la Generalitat a Lleida i Tarragona amb efectes des de l’1 de juliol de 2016 fins al
31 de desembre de 2017.
Cinquè.- Que l’import de la subrogació del contracte era 227.930,52 €, IVA exclòs que, un
cop aplicat el percentatge d’IVA corresponent, va resultar un import de 275.795,93 €, d’acord
amb la següent distribució:
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Segon semestre 2016
Any 2017

IMPORT
IVA exclòs
75.976,84 €
151.953,68 €

IMPORT
IVA inclòs
91.931,98 €
183.863,95 €

Sisè.- Que, mitjançant informe de 17 de maig de 2017, es va modificar l’expedient del
contracte, per tal d’incloure la prestació del servei a les dependències de la Delegació del
Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, ubicades en l’adreça de Plaça de Gerard
Vergès,1.
Setè.- Que l’import del Lot 3 del contracte, incloent la modificació proposada, va ser
173.877,30 € (CENT SETANTA-TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS), IVA exclòs que, un cop aplicat el percentatge d’IVA corresponent, va
resultar un import de 210.391,53 €, d’acord amb el següent càlcul:
Contracte
inicial
Conceptes que s’aplicaran
Preu anual del servei de manteniment
bàsic (preventiu, normatiu i conductiu)
Hores destinades al manteniment correctiu
Material no inclòs en el preu del servei
Actuacions de consolidació rendiments
energètics
TOTAL

Import
IVA exclòs
91.953,68 €

Proposta
d’ampliació
(8,5 mesos)
Import
IVA exclòs
20.506,96 €

Import final
2017

25.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €

708,33 €
708,33 €
0,00 €

25.708,33 €
25.708,33 €
10.000,00 €

151.953,68 €

21.923,62 €

173.877,30 €

Import
IVA exclòs
112.460,64 €

Vuitè:- Que al contracte inicial es preveia la possibilitat de pròrroga del mateix de manera
que, aïlladament o conjuntament, el període total prorrogat no podria superar el termini del
contracte inicial. Així mateix s’establia que no es realitzaria revisió de preus
Novè.- Que el 29 de desembre de 2017 es va formalitzar l’acord de pròrroga entre el
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i l’empresa VEOLIA SERVEIS
CATALUNYA, SAU per al període compres entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
Desè.- Que la cap del Servei d’Obres, Instal·lacions i Manteniment en el seu informe de 2
d’agost de 2018 proposa prorrogar el contracte per al període comprès entre l’1 de gener i el
30 de novembre de 2019.
Onzè.- Que l’import previst per a la pròrroga s’ha estimat en 167.662,62 € (CENT
SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS) IVA exclòs que, un cop aplicat l’IVA del 21%, resulta un import total de
202.871,77 €.
Dotzè.- Que mitjançant escrit de 9 d’octubre de 2018, l’empresa VEOLIA SERVEIS
CATALUNYA, SAU ha manifestat la seva conformitat a la pròrroga proposada.
ACORDEN
Primer.- Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de manteniment tècnic de les
instal·lacions d’aigua, climatització, electricitat i de la resta especificades en el plec de
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prescripcions tècniques, així com del servei de gestió de l’eficiència energètica en els edificis
de Lleida i Tarragona (corresponent al Lot 3 del contracte inicial).
Segon.- El termini d’execució de la pròrroga serà entre l’1 de gener i el 30 de novembre de
2019.
Tercer.- L’import previst d’aquesta pròrroga és de 167.662,62 € (CENT SEIXANTA-SET MIL
SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) IVA exclòs que, un cop
aplicat l’IVA del 21%, resulta un import total de 202.871,77 €, d’acord amb el següent estudi
econòmic:
SUBROGACIÓ EC‐2016‐175
(Imports corresponents a prorroga 2019‐11 mesos)
Conceptes que s’aplicaran

Preu anual del servei de manteniment bàsic
(preventiu, normatiu i conductiu)
Hores destinades al manteniment correctiu
Material no inclòs en el preu del servei
Actuacions de consolidació rendiments energètics
SUBTOTAL

contracte
vigent
Imports
(IVA exclòs)

IVA

Import
(IVA inclòs)

110.829,29 €

23.274,15 €

134.103,44 €

23.833,33 €
23.833,33 €
9.166,67 €
167.662,62 €

5.005,00 €
5.005,00 €
1.925,00 €
35.209,15 €

28.838,33 €
28.838,33 €
11.091,67 €
202.871,77 €

Quart.- Atenent al fet que no procedeix cap reajustament de la garantia definitiva consignada
per l’adjudicatària per tal de respondre de l’execució del contracte, la garantia constituïda per
l’adjudicatària a favor de l’òrgan de contractació es mantindrà durant el període d’execució de
la pròrroga.
Cinquè.- La previsió d’imputació de la despesa que es derivi d’aquesta pròrroga serà a càrrec
de l’aplicació pressupostària EC.01 D/210.000100/1210, del pressupost del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Sisè- Aquesta pròrroga contractual es regirà pel clausurat del present acord, pel contracte i
els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques signades el 9 de gener de
2016, i per les normes següents:
a) Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), modificat per la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització.
b) Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RGLCAP) en allò que no es trobi
derogat pel TRLCSP o pel RD 817/2009, de 8 de maig.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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d) Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la seva
normativa de desplegament; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de
20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; al Decret 107/2005, de
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya, i també al Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament
dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost,
de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
e) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic.
f)

L’Odre ECO/306/2015, de 23 setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se’n
tingui, les normes de dret privat.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest acord en la data que consta a la
darrera signatura electrònica.
Per delegació

Miguel Angel Cerdà Salva
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU
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Albert Castellanos Maduell
Secretari General
(Resolució VEH/998/2017, de 9 de
maig, DOGC núm. 7368, de
12.05.2017)
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