2017-000242-P
(2020)

REUNITS
D’una part, el senyor Antoni Encinas Piñol, gerent de l’empresa pública SISTEMA
D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA (en endavant, SEM), amb domicili a L'Hospitalet de
Llobregat, c/ Pablo Iglesias 101-115, i CIF A-60252137, en nom i representació de SEM, SA
segons nomenament efectuat pel Consell d’Administració en data 24 d’octubre de 2018.
De l’altra part, el senyor Pascual Lausín Ortega, representant de l’empresa FERROVIAL
SERVICIOS, SA, amb domicili a C/B Sector B, número 16-22, Plo. Zona Franca, 08040 de
Barcelona i NIF A-80241789, tal i com es desprèn de l’escriptura d’atorgament de poders, de
data 23 de juliol de 2014, del Notari de Madrid senyor Carlos del Moral Carro, amb número de
protocol 1.968, poders que declara vigents, i que manifesta vigents a dia d’avui.
Ambdues parts, reconeixent-se competència i capacitat respectivament per formalitzar el present
contracte,

MANIFESTEN
I.- Que en data 17 de setembre de 2018, SEM, SA i FERROVIAL SERVICIOS, SA van subscriure
un contracte pel servei d’atenció i gestió de la demanda assignat al centre coordinador de
l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM), Expedient 2017-000242, en els
seus diferents perfils, assignats al CECOS del SEM. La durada del contracte va signar-se per
DOS (2) anys a partir de la data d’inici del servei, és a dir, el dia 1 d’octubre de 2018 i amb
finalització a data 30 de setembre de 2020. Arribat el seu venciment el contracte es pot prorrogar
anualment fins un màxim de dos anys.
II.- Que en data 1 d’abril de 2020 i d’acord amb l’article 29.2 de la Llei de Contractes del Sector
Públic i amb el que preveu el vigent contracte, el SEM va comunicar formalment a FERROVIAL
SERVICIOS, SA la seva voluntat d’exercir el dret de pròrroga anual un cop finalitzi el termini
inicial de dos anys el 30 setembre de 2020.
III.- Que en data 16 de setembre de 2020 per acord del Consell d’Administració del SEM s’acorda la
pròrroga anual del contracte de l’expedient 2017-000242.
Per l’exposat, ambdues parts, subscriuen les següents:
CLÀUSULES

Primera.- L’objecte del present contracte és prorrogar el contracte de data 17 de setembre de
2018, per a la prestació del servei d’atenció i gestió de la demanda en els seus diferents perfils,
assignats al centre coordinador de l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques SA.
Segona.- La durada de la present pròrroga serà d’un any a comptar des del dia 01 d’ octubre de
2020 fins el 30 de setembre de 2021.
Tercera.- L’import màxim de la present pròrroga és de 8.823.515,80€ anuals (IVA no inclòs)
segons el següent desglòs:
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Quarta.- Llei del contracte.- Respecte el que no estigui previst expressament en el present
document continuarà regint tot allò previst al contracte de 17 de setembre de 2018.

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

Sr. Pascual Lausín Ortega
Apoderat
FERROVIAL SERVICIOS, SA
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