Exp. SCS-2021-342

CONTRACTE D’OBRES SCS-2021-342 Lot 1

A Barcelona,

2 d'Agost de 2021

INTERVINENTS:

D’una part, la senyora Gemma Craywinckel Martí directora del Servei Català de la Salut
(CatSalut) en ús de les facultats que em confereix l’article 17.1.f de la Llei,15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya.
D'altra part, el senyor Valentí Juliá Casas que actua en nom i representació de l'empresa UTE
AMPLIACIO HOSPITAL GRANOLLERS, amb NIF U06953525, en qualitat d’apoderat i amb
domicili a efectes d'aquest contracte al carrer Ronda Guinardo, 99, 08041 – Barcelona.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:

I.- L'expedient administratiu objecte del present contracte va ser aprovat mitjançant Resolució de
l'òrgan de contractació en data 10 de març de 2021.
II.- La contracció de la despesa va ser efectuada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
D/610000101/4121/0000, i va ser fiscalitzada amb data 8 de març de 2021.
III.- L'adjudicació va ser acordada per l'òrgan de contractació mitjançant Resolució de data 2 de
juliol de 2021.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE:
Primera.- UTE AMPLIACIO HOSPITAL GRANOLLERS, d'ara endavant el contractista, es
compromet a realitzar els serveis de redacció del projecte, bàsic i executiu, i execució de les
obres de construcció dels edificis polivalents realitzats amb procediments industrialitzats i amb
metodologia Lean a l'Hospital de Granollers, amb estricta subjecció a la seva oferta i als plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques que han regit aquesta contractació.
Segona.- El preu del contracte serà de 24.173.041,52 euros sense IVA (29.249.380,24 euros,
IVA inclòs), que seran abonats pel CatSalut, mitjançant la presentació de la corresponent factura
una vegada conformada, d'acord amb l’establert als plecs de referència i amb el preu ofertat.
La facturació s’haurà d’emetre en format electrònic i enviar-se a través de la plataforma e.Fact
donant compliment a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre
Comptable de Factures al Sector Públic i l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, sobre
el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya.
La factura haurà d’incloure necessàriament el número d’expedient de contractació en el camp
FileReference, i haurà de mantenir exactament el mateix format del número indicat.
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La factura haurà d’incloure també la “data d’operació” en el camp OperationDate o el “període de
facturació” en el camp InvoicingPeriod. La utilització d’un camp exclou l’altre.
Informació codis DIR3:
Unitat Tramitadora: A09006097 Servei Català de la Salut
Travessera de les Corts, 131-159 Edifici Olímpia 08028 Barcelona ESP.
Òrgan Gestor: A09006097 Servei Català de la Salut
Travessera de les Corts, 131-159 Edifici Olímpia 08028 Barcelona ESP.
Oficina Comptable: A09018876 Intervenció General
Rambla de Catalunya, 19-21 08007 Barcelona ESP.
Tercera.- El termini màxim d’execució del contracte s’estableix en 30 setmanes a comptar des de
la signatura del present contracte.
Quarta.- El termini de garantia serà de 2 anys, a comptar des de la recepció de les obres, sens
perjudici de l’obligació que té el contractista d’indemnitzar a l’Administració pels danys i perjudicis
que causi arran d’una defectuosa execució del contracte, en els termes i terminis establerts a la
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació i qualsevol altra que sigui d’aplicació.
Cinquena.- Per respondre del compliment del contracte, el contractista ha constituït a la Caixa
General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya i a favor del CatSalut garanties per import de
1.208.652,07 euros segons s'acredita mitjançant exhibició dels corresponents resguards, una
fotocòpia del qual s'adjunta al present contracte, i que serà retornada finalitzat el termini de
garantia i sense que el CatSalut hagi formalitzat cap queixa.
Sisena.- D'acord amb allò assenyalat en el plec de clàusules administratives particulars, en el
present contracte no es revisaran els preus.
Setena.- El contractista presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars
que regeix per al present contracte, signant-ne un exemplar que s’uneix a aquest, i se sotmet, en
tot allò que no estigui establert en el plec ni en el contracte, 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, i als preceptes del reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques i altres disposicions administratives que li siguin d’aplicació, en tot allò
que no s’oposin a la llei esmentada.
Pel CatSalut

Pel contractista

Martí Ballart Torras
Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
Per autorització de signatura de data 2.07.2021

Valentí Julià Casas
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Caixa:

CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS
Núm. de document:

0000209843

Resguard del dipòsit:

FIANCES DEFINITIVES EN VALORS
Garantia Global de Referència:

Resguard del dipòsit en valors: avals
Nom i cognoms o raó social del propietari/ària del dipòsit

NIF

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,SA.
Adreça

RDA.GUINARDO,99

A08112716

Municipi

Codi Postal

BARCELONA

08041

Nom i cognoms o raó social del finançador

NIF

BANKINTER,S.A.

A28157360

Descripció de l'objecte de la garantia

CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, BÀSIC I EXECUTIU, ELS SERVEIS DE DIRECCIÓ
D'OBRA I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS EDIFICIS POLIVALENTS
REALITZATS AMB PROCEDIMENTS INDUSTRIALITZATS I AMB METODOLOGIA LEAN.
EXPEDIENT: SCS-2021-342 ( LOT 1 ).
CONJUNTA I SOLIDARIAMENT AMB: CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA (A08617953) I
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES,SAU (A08181745). NÚM. D'AVAL: 0490971.

Expedient

Autoritat o organisme a disposició del qual es constitueix el dipòsit

0051 - SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Import en lletres (EUR)

QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA AMB VUITANTA-TRES

Import en xifres (EUR)

483.460,83
Número i data del dipòsit que complementa

Per la Tresoreria,

Barcelona, 04 de juny de 2021, 13:52:57

DILIGÈNCIA per fer constar que: en aplicació de l’apartat segon de la Disposició addicional primera del Decret llei 26/2020, de
23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, la validesa d’aquest resguard queda condicionada
a l’aportació a Caixa General de Dipòsits del document original d’aval/assegurança de caució en un termini no superior a un
mes des que s’aixequi la suspensió de presentació de forma presencial, circumstància que s’informarà en la fitxa “Constitució i
devolució de garanties i dipòsits” de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
En cas contrari, s’anul·larà el dipòsit.

Caixa:

CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS
Núm. de document:

0000209874

Resguard del dipòsit:

FIANCES DEFINITIVES EN VALORS
Garantia Global de Referència:

Resguard del dipòsit en valors: avals
Nom i cognoms o raó social del propietari/ària del dipòsit

NIF

CONSTRUCC.BOSCH PASCUAL,S.A.
Adreça

A08617953
Municipi

Codi Postal

FRUCTUÓS GELABERT, 2-4, 5È 1ASANT JOAN DESPI

08970

Nom i cognoms o raó social del finançador

NIF

CAIXABANK, S.A.

A08663619

Descripció de l'objecte de la garantia

CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, BÀSIC I EXECUTIU, ELS SERVEIS DE DIRECCIÓ
D'OBRA I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS EDIFICIS POLIVALENTS
REALITZATS AMB PROCEDIMENTS INDUSTRIALITZATS I AMB METODOLOGIA LEAN.
EXPEDIENT: SCS-2021-342 ( LOT 1 - HOSPITAL DE GRANOLLERS ).
CONJUNTA I SOLIDARIAMENT AMB: ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,SAU (A08112716) I
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES,SAU (A08181745). NÚM. D'AVAL: 9340.03.2464576-89

Expedient

Autoritat o organisme a disposició del qual es constitueix el dipòsit

0051 - SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Import en lletres (EUR)

QUATRE-CENTS VINT-I-TRES MIL VINT-I-VUIT AMB VINT-I-DOS

Import en xifres (EUR)

423.028,22
Número i data del dipòsit que complementa

Per la Tresoreria,

Barcelona, 07 de juny de 2021, 16:27:02

DILIGÈNCIA per fer constar que: en aplicació de l’apartat segon de la Disposició addicional primera del Decret llei 26/2020,
de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, la validesa d’aquest resguard queda
condicionada a l’aportació a Caixa General de Dipòsits del document original d’aval/assegurança de caució en un termini
no superior a un mes des que s’aixequi la suspensió de presentació de forma presencial, circumstància que s’informarà
en la fitxa “Constitució i devolució de garanties i dipòsits” de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
En cas contrari, s’anul·larà el dipòsit.

Caixa:

CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS
Núm. de document:

0000209828

Resguard del dipòsit:

FIANCES DEFINITIVES EN VALORS
Garantia Global de Referència:

Resguard del dipòsit en valors: avals
Nom i cognoms o raó social del propietari/ària del dipòsit

NIF

SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES,SAU
Adreça

POTOSI, 20

A08181745

Municipi

Codi Postal

BARCELONA

08030

Nom i cognoms o raó social del finançador

NIF

ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DESEGUROS Y REASEGUROS

A28008795

Descripció de l'objecte de la garantia

CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE, BÀSIC I EXECUTIU, ELS SERVEIS DE DIRECCIÓ
D'OBRA I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS EDIFICIS POLIVALENTS
REALITZATS AMB PROCEDIMENTS INDUSTRIALITZATS I AMB METODOLOGIA LEAN.
EXPEDIENT: SCS-2021-342 ( LOT 1 - HOSPITAL DE GRANOLLERS ).
CONJUNTA I SOLIDARIAMENT AMB: CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA (A08617953) I
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,SAU (A08112716). CERTIFICAT NÚM: 4.255.397.

Expedient

Autoritat o organisme a disposició del qual es constitueix el dipòsit

0051 - SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
Import en lletres (EUR)

TRES-CENTS DOSMIL CENT SEIXANTA-TRES AMB DOS

Import en xifres (EUR)

302.163,02
Número i data del dipòsit que complementa

Per la Tresoreria,

Barcelona, 04 de juny de 2021, 09:17:42

DILIGÈNCIA per fer constar que: en aplicació de l’apartat segon de la Disposició addicional primera del Decret llei 26/2020, de
23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, la validesa d’aquest resguard queda condicionada
a l’aportació a Caixa General de Dipòsits del document original d’aval/assegurança de caució en un termini no superior a un
mes des que s’aixequi la suspensió de presentació de forma presencial, circumstància que s’informarà en la fitxa “Constitució i
devolució de garanties i dipòsits” de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
En cas contrari, s’anul·larà el dipòsit.

