C/ Circumval·lació, 14
Tel. 93 729 46 02
08210 Barberà del Vallès
e-mail: info@sabemsa.cat
web: www.sabemsa.cat

CONTRACTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN
DIFERENTS EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS
(EXP. SE-2018-01)
D’una part, Sr. BRAULI MORENO MORENO, que actua com Gerent de SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ,
EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (SABEMSA), en l’exercici de les facultats que té delegades, segons poders
notarials atorgats davant el Notari de Barberà del Vallès, Don Luis Pichó Romaní, el dia 12 d’abril de
2011, amb el núm. 683 del seu protocol.
I d’altra part, Sr. JAUME CIVERA GIL, amb DNI núm. ..................., en representació de la raó social
SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL S.L., en qualitat d’administrador, segons escriptura pública
de transformació autoritzada davant el Notari de Barcelona, Sr. Diego de Dueñas Álvarez, en data 23 de
novembre de 2016 i amb número de protocol 4582, amb CIF núm. B65104812 i domicili social a
Matadepera, Plaça de les acàcies núm. 5 i amb adreça per notificacions a Rubí, carrer Paris, núm. 1-5,
2on E, Centre de Negocis @XXI de Rubí, 08191 (correu electrònic: selecam@selecam.com i telèfon
629705059).
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar aquest
contracte, les circumstàncies del qual es concreten en els següents:
ANTECEDENTS
Primer.- SABEMSA, mitjançant resolució de l’òrgan de contractació, de data 21 de desembre de 2018,
va aprovar l’inici de l’expedient, mitjançant procediment obert simplificat, per a la contractació del
servei de prevenció i control de la legionel·losi en diferents equipaments i instal·lacions del municipi de
Barberà del Vallès (Exp. SE-2018-01).
Segon.- Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques corresponents a
aquest contracte, van ser aprovats mitjançant la mateixa resolució de data 21 de desembre de 2018.
Tercer.- La despesa corresponent a aquesta contractació per a l’any 2019 anirà a càrrec la partida de
despesa “Serveis de prevenció de Legionel·losi” dins del grup “623. Serveis de professionals” que figura
al pressupost de la societat de l’any 2019. Donat que el present contracte pot comportar despeses de
caràcter plurianual, es va acordar l’aprovació de la partida objecte de la present contractació en els
pressupostos futurs de la societat pels anys de vigència del contracte.
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Quart.- La selecció del contractista ha estat efectuada mitjançant procediment obert simplificat, i la seva
adjudicació va ser aprovada mitjançant resolució de l’òrgan de contractació de data 1 d’abril de 2019.
S’adjunta còpia de dita resolució (Annex núm. 1).

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
I.

La raó social SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL S.L. es compromet a realitzar el servei
objecte del present contracte, amb estricta subjecció al Plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars aprovats per SABEMSA, mitjançant resolució de l’òrgan de
contractació, de data 21 de desembre de 2018, així com al contingut de l’oferta presentada,
documents que obliguen al contractista en la seva execució.

II.

Objecte del contracte.- Consisteix en la prestació del servei de manteniment higiènic-sanitari,
neteja i desinfecció de diferents equipaments i instal·lacions del municipi de Barberà del Vallès, així
com del propi edifici de SABEMSA, per tal de prevenir i controlar la legionel·losi, conforme el que
disposa el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries
per a la prevenció i control de la legionel·losi, i el Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual
s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

III.

Preu.- El preu cert del contracte, el qual serà abonat per SABEMSA en la forma establerta a la
clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars, és d’un import total màxim de
54.450,00 euros, IVA inclòs (45.000,00 € + 9.450,00 € d’IVA), segons el contingut de la seva oferta
(Annex núm. 2): 45.738,00 euros, IVA inclòs (37.800,00 € + 7.938,00 € d’IVA) per a la part fixa, un
preu unitari de 348,48 euros, IVA inclòs (288,00 € + 60,48€ d’IVA) per a la neteja i desinfecció
addicional (incloent recollida de mostres i analítiques) en instal·lacions de baix risc, i de 561,44
euros, IVA inclòs (464,00 € + 97,44 € d’IVA) per la neteja i desinfecció addicional (incloent recollida
de mostres i analítiques) en instal·lacions d’alt risc, un temps d’actuació de 4 hores i un nombre de
neteges i desinfeccions addicionals de 11 per a instal·lacions d’alt risc i de 14 per a instal·lacions
de baix risc.

IV. Durada del contracte.- El període de prestació del servei serà de 2 anys inicials, a comptar des del
dia 1 de maig de 2019, amb possibilitat de pròrroga fins a 1 any més. La pròrroga l’acordarà, en el
seu cas, l’òrgan de contractació i serà obligatòria per al contractista, sempre que el seu preavís es
produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte.
V.

Garantia definitiva.- L’empresa adjudicatària ha constituït en data 21 de març de 2019 una garantia
definitiva per import de 2.250,00 €, que corresponen al 5% del preu d’adjudicació, IVA no inclòs.
S’adjunta fotocòpia de la carta de pagament justificativa (Annex núm. 3).

VI. Termini de garantia.- Conforme s’estableix en la clàusula 18.2 dels plec de clàusules administratives
particulars.
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VII. Revisió de preus.- No li és aplicable la revisió de preus, segons s’estableix en la clàusula 15 del plec
de clàusules administratives particulars.
VIII. Altres.- Resta assabentada l’empresa adjudicatària que el contracte queda perfeccionat amb la seva
formalització, mitjançant la signatura d’aquest document, moment a partir del qual ambdues parts
queden obligades al seu compliment, segons el que disposa l’article 36.1 de la LCSP, podent, en cas
que ho sol·liciti el contractat, elevar-se a escriptura pública a petició del contractista i amb les
despeses al seu càrrec.
S’adverteix també a l’empresa adjudicatària del deure que té de complir totes les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social que es derivin d’aquest contracte, així com en matèria laboral,
de seguretat i salut en el treball i d’integració social dels minusvàlids.
IX. Jurisdicció.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que es
suscitin entre les parts en relació amb els efectes i l’extinció del present contracte i, tot i la
naturalesa privada d’aquest, d’acord amb el que disposa l’apartat primer, lletra c), de l’article 27
de la LCSP, seran competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu les qüestions
referides a la preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes
últimes es basi en l’incompliment del que estableixen els articles 204 i 205 de l’esmentada llei, quan
s’entengui que aquesta modificació havia de ser objecte d’una nova adjudicació.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen amb firma electrònica aquest document i els seus
annexos, en la data que consti a la seva signatura.

PER SABEMSA

PER L’EMPRESA CONTRACTADA

BRAULI MORENO MORENO

JAUME CIVERA GIL
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Annex núm.1
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Annex núm.2
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Annex núm.3
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