REUNITS

GENERALITAT DE CATALUNYA

D'una part, la Sra. Mònica Lopera Arévalo, major d’edat, Responsable de l’Àrea Econòmica i
Financera, Gestió de Serveis Sanitaris, amb domicili, a efectes d’aquest contracte, Av. Alcalde Rovira
Roure, 44 – 25198 de Lleida.
D'altra part, el Sr. José Homdedeu Tortosa, major d'edat, apoderat de l’empresa SRCL CONSENUR, S.L.,
amb domicili, a efectes d'aquest contracte, al C/. Río Ebro, s/n, Arganda del Rey, 28.500 de Madrid.
ACTUEN: El primer en representació de GSS, d’acord amb la delegació de funcions de les
competències de l’article 6 de l’Acord GOV/184/2015, de 15 de desembre, pel qual s'aproven els
nous Estatuts de l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adoptada per unanimitat pels
membres del Consell d’Administració de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris en sessió 27
de desembre de 2018 i el segon en nom i representació de l’empresa SRCL CONSENUR, S.L. proveïda
de la cèdula fiscal núm. B-86208824 en virtut de l’escriptura apoderament núm. 1.424, de data
4 de novembre de 20214, davant l’Il·lustre Notari de Madrid, Sr. Pablo Diaz-Berbel Ibañez.
ANTECEDENTS
Primer.‐ Es va iniciar la licitació del l'expedient número GSSV-SE-O-21-0036, del Servei de recollida,
transport i eliminació de residus sanitaris en els diferents centres gestionats per l’empresa pública
Gestió de Serveis Sanitaris, per resolució de la Responsable de l’Àrea d’Economia i Finances, de data
27 de gener de 2021.
Segon.‐ La licitació del l'expedient número GSSV-SE-O-21-0036 va ésser aprovada per resolució de
la Responsable de l’Àrea d’Economia i Finances, de data 27 de gener de 2021.
Tercer.‐ La licitació de l'expedient número GSSV-SE-O-21-0036 va ésser adjudicada per resolució de
la Responsable de l’Àrea d’Economia i Finances, de data 4 de juny de 2021.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.‐ L’empresa SRCL CONSENUR, S.L., es compromet a realitzar Servei de recollida, transport i
eliminació de residus sanitaris en els diferents centres gestionats per l’empresa pública Gestió de
Serveis Sanitaris, amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars de data 1
d’octubre de 2018, al plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació, a l’oferta
presentada i a aquest contracte.
Segona.‐ L'import d'adjudicació d'aquest contracte és de 79.035,00 € (sense IVA) i 86.938,50 € (amb
IVA), els quals seran abonats per Gestió de Serveis Sanitaris en la forma que preveu el plec de
clàusules administratives particulars.
Tercera.‐ La durada del contracte es de l’1 de juliol de 2021 fins a 30 de juny de 2023, amb
possibilitat de pròrroga de 24 mesos, per períodes de 12 mesos.
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Quarta.- Atenent a la naturalesa de l'objecte del contracte, no és procedent la revisió de preus.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Cinquena.- Per tal de respondre a l’acompliment d’aquest contracte, s’ha constituït a favor de
l’administració una garantia definitiva per import de 3.951,75 €
Sisena.- Els drets i obligacions derivats d’aquest contracte són els previstos en el plec de
clàusules administratives particulars de data 1 d’octubre de 2018 i en el plec de prescripcions
tècniques que regeixen la contractació, plecs als que el contractista presta la seva conformitat, i es
sotmet, per a tot allò que no hi estigui previst, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP), i la resta de normes que siguin d’aplicació.
Setena.‐ En cas de demora en el compliment d’aquest contracte, imputable a una o a l’altra part,
seran d’aplicació les penalitats previstes en el plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques.
Vuitena.‐ Correspon a l’òrgan de contractació, les prerrogatives d’interpretació, modificació,
suspensió i resolució d’aquest contracte, en la forma i les condicions que preveu la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Perquè quedi constància d'aquests acords, es signa aquest contracte.

Mònica Lopera Arévalo
Responsable de l’Àrea Econòmica i Financera
Gestió de Serveis Sanitaris

José Homdedeu Tortosa
Apoderat
SRCL CONSENUR, S.L.
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