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Modificació no prevista 2021

REUNITS
D’una part, el senyor Antoni Encinas i Piñol, en qualitat de Gerent de l’empresa pública
SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA, amb domicili a l'Hospitalet de Llobregat,
C/ Pablo Iglesias 101-115, i CIF A-60252137, d’acord amb les facultats atorgades pel
Consell d’Administració.

De l’altra part, el senyor Pascual Lausín Ortega, apoderat de l’entitat FERROVIAL
SERVICIOS, SA, amb domicili a Passeig de la Zona Franca 11, planta 19-20, 08038 de
Barcelona i NIF A-80241789, tal i com es desprèn de l’escriptura d’atorgament de
poders, de data 25 de novembre de 2020, del Notari de Madrid senyor Luís Máiz Cal
amb número de protocol 2.436, poders que declara vigents a dia d’avui.

Ambdues parts, reconeixent-se competència i capacitat respectivament per formalitzar
el present contracte,

MANIFESTEN
I.- FERROVIAL SERVICIOS, SA i SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA van
subscriure en data 17 de setembre de 2018, el corresponent contracte de servei
d’atenció i gestió de la demanda en els seus diferents perfils, assignats al CECOS del
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), expedient 2017-000242.
II.- En data 27 de gener de 2021, mitjançant acord de la Comissió Executiva de SEM,
SA, s’aprova la modificació per causes no previstes en els plecs del contracte de data
17 de setembre de 2018, d’acord amb el que disposa l’article 205.2 b de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
III.- L’empresa adjudicatària ha manifestat la seva conformitat a la modificació no
prevista en els plecs, i ha formalitzat la corresponent garantia definitiva per import de
53.978,46 € corresponent al 5% de l’import de la modificació (sense IVA).
Per aquest motiu, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat suficient per a
l’atorgament d’aquest document, subscriuen les següents:

CLÀUSULES

Primera.- L’objecte d’aquest acord és modificar el contracte de 17 de setembre de 2018
signat amb Ferrovial Servicios, SA, per la prestació del servei d’atenció i gestió de la
demanda en els seus diferents perfils, assignats al CECOS del Sistema d’Emergències
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Mèdiques (SEM), per un import màxim de 1.079.569,20 € (IVA no inclòs), des de la
signatura del present i fins a la finalització del contracte, en els termes previstos a
l’informe tècnic de modificació de 26 de gener de 2021 del Cap de Processos de la
CECOS.
Segona.- Respecte el que no estigui previst expressament en el present document, el
contracte es continuarà regint pel previst en el contracte de 17 de setembre de 2018.
I als efectes que correspongui i com a prova de conformitat, signen el present contracte
en el lloc i data ressenyats al principi.

Antoni Encinas i Piñol
Gerent
Sistema d’Emergències Mèdiques,
SA

Sr. Pascual Lausín Ortega
Apoderat
FERROVIAL SERVICIOS, SA

