REUNITS

D'una part, el Sr. Emilià Pola Robles, proveït/da amb DNI número 46042576A, i amb domicili a
efectes de notificacions a Passeig de Lluís Companys, 23 (08010) Barcelona.
I d'altra part, el Sr. Gabriel Pérez Serrano, proveït/da amb DNI número 30.650.101-W i amb
domicili a efectes d’aquest contracte a carrer C/ Agustín de Betancourt nº 25, 2º, Madrid,
28003

INTERVENEN
El Sr. Emilià Pola Robles, en nom i representació de l’INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I
ESTUDIS AVANÇATS (ICREA), en virtut de poder atorgat al seu favor davant el notari de
Barcelona, el Sr. Álvaro Marqueño Ellacuria amb data 4 de desembre de 2017, sota el número
2354 del seu protocol.
El Sr. Gabriel Pérez Serrano en nom i representació de l’empresa Quirón Prevención S.L.U.
(abans Unipresalud) constituïda segons l’escriptura atorgada davant del Notari de Madrid, el
Sr. Luis Enrique García Labajo amb data 29 de setembre de 2017, sota el número 1870 del seu
protocol.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a celebrar el
present Contracte, per la qual cosa, de les seves lliures i espontànies voluntats,

MANIFESTEN
I.- Que l’Òrgan de contractació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
en sessió de 28 de juliol de 2020 va aprovar la licitació del “Contracte del Servei de Prevenció
Aliè en l’especialitat de Vigilància de la Salut i Higiene Industrial”, amb número d’expedient
ICREA – 2020/07/07.
II.- Un cop valorades les ofertes presentades i admeses, i classificades per ordre decreixent de
valoració d’acord amb els criteris de valoració, la Mesa de Contractació va proposar que
l’oferta més avantatjosa econòmicament era la presentada per Quiron Prevención SLU,
requerint-la a presentar la documentació que acredites les manifestacions incloses en les seves
declaracions responsables, en relació a la seva capacitat, solvència econòmica i financera, així
com la presentació de la garantia definitiva per l’import corresponent al 5% del preu
d’adjudicació.
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III.- Que Quiron Prevención SLU, ha acreditat davant d’ICREA la seva capacitat i personalitat
per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte; ha
acreditat també la seva solvència tècnica i professional, econòmica i financera sol·licitada al
Plec de Clàusules Particulars reguladores de la licitació i ha constituït la fiança definitiva exigida
en el Plec, que ha quedat dipositada a la disposició d’ICREA, als efectes previstos en aquest
Contracte.
Que una vegada revisada la documentació presentada per Quiron Prevención SLU i sent la
única oferta presentada, és l’oferta més avantatjosa i ha obtingut la següent valoració:

IV.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme aquest
acte i procedeixen a la formalització del Contracte de serveis abans esmentat, i que queda
subjecte a les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA.-Objecte del contracte.
L'objecte del present contracte és la realització dels Servei de Prevenció aliè en l’especialitat
de Vigilància de la Salut i Higiene Industrial.
Les especificacions dels serveis es detallen en el Plec de prescripcions tècniques, incorporat al
contracte com Annex-1, que caldrà actualitzar-les de forma automàtica en el cas de que es
produeixin canvis legislatius aplicables.
I a aquests efectes, els canvis legislatius no es consideraran una modificació de l’objecte del
contracte.
SEGONA.- Preu del Contracte, forma de pagament i revisió del preu.
1. Quiron Prevención SLU es compromet a executar el servei que se li encomana, en les
condicions econòmiques especificades en el Plec de clàusules particulars i d’acord amb
l’oferta econòmica presentada, de conformitat amb els següents preus unitaris i fins a
un preu màxim anual de 18.500,00€ IVA exclòs:
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Preu Unitari Màxim

Preu Unitari
Màxim (IVA inclòs)

2. SERVEI
(IVA exclòs)
Preu màxim Vigilància de la Salut

3.975,00 €

4.809,75€]

Preu màxim Higiene Industrial

4.000 €

4.840,00€

Preu màxim CAE

3.500 €

4.235,00€

SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Preu unitari màxim per revisió mèdica

Preu Unitari
Màxim

Preu Unitari
Màxim

(IVA exclòs)

(IVA inclòs)

46,80€ €

46,80€

Preu unitari màxim per examen de pròstata i còlon

49,90 €

49,90€

Preu unitari màxim per examen ginecològic o urologies

99,90€

99,90€

Preu unitari màxim per examen d’osteoporosis

49,90 €

49,90€

Preu unitari màxim per examen d’ergometria

49,90€

49,90€

Preu unitari màxim per examen d’exploració radiològica

49,90 €

49,90€

Analítiques específiques

19,90 €

19,90€

3. La retribució del contracte es realitzarà tal i com es descriu en el Plec de
característiques tècniques a mesura que l’empresari vagi prestant els serveis d’acord
amb els preus unitaris, sense que que quedi garantida el nombre total de prestacions
incloses en l'objecte del contracte, les quals quedan subordinades a les necessitats de
l'ICREA.
4.

El preu del Contracte no serà objecte de revisió. Dins del preu s’hi inclouen tots els
treballs que formen part de la prestació del servei, i tota mena de despeses, arbitris o
taxes necessàries que s’originin per motiu del contracte.
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TERCERA. Durada del contracte i pròrrogues.
1. La durada del present contracte serà de 12 (dotze) mesos, a comptar des de l’1 de Gener de
2021.
2. Es preveuen fins a quatre pròrrogues d’un any cadascuna d’elles. La pròrroga del contracte
ha de ser acordada per l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’adjudicatari d’acord amb
el que es preveu en l’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant, “LCSP”).
QUARTA.- Subcontractació.
No es permet la subcontractació.
CINQUENA.- Compliment del servei, millores, indemnitzacions per danys i perjudicis, i
inspecció i control.
1. Totes les prestacions compreses en l’objecte contractual es duran a terme d’acord amb els
termes i condicions descrits en el Plec de prescripcions tècniques, Plec de de clàusules
particulars i d’acord amb el present contracte.
2. Quiron Prevención SLU, està obligat a complir el contracte durant el termini fixat per a la
seva realització i haurà de rescabalar a ICREA pels danys ocasionats, mitjançant indemnització,
pels perjudicis derivats de dol o negligència en l'incompliment de les obligacions resultants de
l'adjudicació.
En aquests supòsits, la indemnització es determinarà per ICREA en raó dels perjudicis soferts,
amb audiència de Quiron Prevención SLU, i sens perjudici d'altres accions que en el seu cas
procedeixin.
3. La inspecció i control dels serveis és responsabilitat exclusiva de Quiron Prevención SLU,
sens perjudici de la facultat d’ICREA a realitzar els controls del servei que consideri oportuns.
4. En l’execució del contracte, Quiron Prevención SLU, està subjecta a l’oferta presentada.
SISENA.- Garantia, incompliments i sancions.
1. Quiron Prevención SLU, ha constituït garantia definitiva, per un import de 925 €
(corresponent al 5% de l’import de licitació, exclòs l’IVA), prestat mitjançant transferència
bancària al compte d’ICREA en data 18/11/2020.
La garantia respondrà de la imposició de penalitzacions, de tots els deutes derivats de la
prestació establerta, de la seva execució o de la seva eventual resolució; el reintegrament de
les quantitats que, en el seu cas, ICREA hagués abonat en excés a Quiron Prevención SLU, del
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rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les seves obligacions,
inclosos els que poguessin ser reclamats a ICREA per tercers i, singularment, per
l’Administració d’acord amb els termes que regulen el present contracte; i amb caràcter
general, del compliment de totes les obligacions de Quiron Prevención SLU.
En qualsevol dels supòsits previstos, ICREA podrà executar lliurement i per la seva exclusiva
determinació la fiança constituïda, i disposar de l’import corresponent a aquests
incompliments. Tot això sens perjudici de les accions, reclamacions o recursos que cregui
oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per part d’ICREA.
L’única obligació de ICREA serà reintegrar al contractista en el seu dia les sumes disposades, si
resultés procedent, més els interessos legals comptats a partir de la data de disposició.
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el
venciment del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest
per causes no imputables a Quiron Prevención SLU i seguint el procediment establert en
aquest contracte.
2. Amb independència de les possibles indemnitzacions, l'incompliment o compliment
defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions.
A aquests efectes s'entendrà per incompliments:
a) L'incompliment dels requisits d'ordre establerts en el present Plec i en les disposicions
d'aplicació.
b) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes en el Plec o en el
contracte.
c) La resistència als requeriments per al seu compliment.
d) Els altres supòsits assenyalats en el Plec o en les disposicions d'aplicació.
En els supòsits d'incompliment de les obligacions per part de Quiron Prevención SLU, ICREA
podrà compel·lir al compliment del contracte o acordar la seva resolució, amb pèrdua de la
garantia definitiva, en concepte de despeses ocasionades per la nova adjudicació a realitzar
per ICREA.
3. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la
imposició de sancions.
La tipificació de les faltes als efectes del present contracte serà la següent:
a) Molt greus:


Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o per altres
causes.
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La extralimitació del personal adscrit a la prestació del servei durant l'execució del
contracte.




Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
La resistència als requeriments efectuats per ICREA, o la seva inobservança, quan
produeixi un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a
molt greus per la seva normativa específica, i del Pla de seguretat i salut.
Falsejament en l'execució dels serveis objecte del present procediment.
La reincidència en la comissió de faltes greus.
L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.






b) Greus:
•
•
•
•
•
•

•

La resistència als requeriments efectuats per ICREA o la seva inobservança.
La extralimitació del personal adscrit a la prestació del servei durant l'execució del
contracte, quan no constitueixi falta molt greu.
L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta molt greu.
Tracte incorrecte cap al personal d’ICREA per part del personal de Quiron
Prevención SLU.
La manca de lliurament en temps i forma, de la documentació respecte de la
prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per l’ICREA.
L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals, i en especial, les del pla de
seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a greus per la seva normativa
específica.
Reincidència en la comissió de faltes lleus.

c) Lleus:
•
•

Manca de col·laboració amb el personal de l’ICREA.
L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta greu.

•
•

Intervenir en assumptes interns de l’ICREA.
No lliurar la informació mensual dels serveis.

•

Incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a
lleus per la seva normativa específica.

En la tramitació de l'expedient, en tot cas, es donarà audiència a Quiron Prevención SLU
perquè pugui formular les al·legacions que estimi pertinents i l'òrgan de contractació d’ICREA
resoldrà de conformitat.
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4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi la resolució del contracte, ICREA podrà aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: 15% de l'import mensual de facturació.
b) Faltes greus: 10% de l’import mensual de facturació.
c) Faltes lleus: 5% de l'import mensual de facturació.
L'import dels sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que
s'han d'abonar al contractista, sens perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat
d'aquelles.
SETENA.- Resolució del contracte.
1. Les causes i els efectes de resolució del contracte són els assenyalats als articles 216.6, 223,
225, 299 i 300 del TRLCSP.
2. També són causes de resolució del contracte:
-

La modificació substancial de l’objecte del contracte.
El fet que Quiron Prevención SLU hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació
del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.

-

El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a Quiron Prevención SLU per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.

-

L’incompliment de l’obligació de Quiron Prevención SLU de guardar secret respecte
les dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte.

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article
224 del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
3. Són altres causes de resolució del contracte, les següents:
-

L’extinció de la personalitat jurídica de Quiron Prevención SLU
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
El comú acord entre l’ICREA i Quiron Prevención SLU
La demora en el compliment dels terminis per part de Quiron Prevención SLU
Qualsevol de les previstes en el Codi Civil.
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-

La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua
executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el
contracte.

VUITENA.- Modificacions contractuals
1. Es fixa el límit màxim pel qual es podria modificar el present contracte en el import establert
com a valor estimat del contracte.
2. Es considera com a possible causa de modificació del contracte la incorporació de nou
personal que justifiqui un increment dels conceptes d'afiliacions, contractes i/o pròrrogues de
contractes.
3. L’import de la modificació es valorarà d'acord amb els preus que regeixen el contracte,
establint d’acord amb el preu d’adjudicació el preu unitari per treballador.
4. El procediment que s'estableix per dur a terme les modificacions contractuals indicades s'ha
de materialitzar per mitjà d'una comunicació a Quiron Prevención SLU, que s'ha de fer, com a
mínim, amb una antelació de quinze dies abans que sigui efectiva l'ampliació que es tracti.
La modificació contractual només serà vàlida si hi ha constància documental a l'expedient de
contractació que Quiron Prevención SLU, té coneixement efectiu de l'ampliació de la
prestació.
5. Les ampliacions o reduccions poden operar quan ho requereixi ICREA d'acord amb les seves
necessitats, i no dona dret a Quiron Prevención SLU, a cap tipus d'indemnització, sempre que
estiguin justificades i es duguin a terme pel procediment establert.
NOVENA.- Protecció de dades.
1. Quiron Prevención SLU, té l’obligació de complir tot el que estableix el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018.
2.

La documentació o la informació que es desprengui per a Quiron Prevención SLU, o a la
qual aquest tingui accés en la prestació de les obligacions derivades del contracte, que
corresponen a l’ICREA, responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i
no pot ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, i no se’n pot fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit
de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui
tenir Quiron Prevención SLU.
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3. El contractista La documentació o la informació que es desprengui per al contractista, o a
la qual aquest tingui accés en la prestació de les obligacions derivades del contracte, que
corresponen a l’ICREA, responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i
no pot ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, i no se’n pot fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit
de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui
tenir el contractista.
DESENA.- Règim Jurídic i interpretació del contracte.
1. El present contracte té la consideració de contracte privat.
2. Pel que fa a les fases d'execució i extinció del Contracte, aquest queda subjecte al Dret
privat, regint-se pel Plec de prescripcions tècniques, Plec de clàusules particulars i pel present
contracte, i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.
3. La interpretació del present contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà
tenint en compte en primer lloc el Plec de clàusules particulars i les prescripcions tècniques
(els quals s’adjunten com a ANNEX I i II i formen part d’aquest contracte), que prevaldran
sobre qualsevol altra norma.

ONZENA.- Jurisdicció competent
Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, es sotmeten expressament als
Jutjats i Tribunals de Barcelona, a l’objecte de dirimir totes les qüestions que l’execució,
interpretació o acompliment d’aquest contracte puguin originar.

I en prova de conformitat, ambdues parts contractants signen el present contracte per duplicat
i a un sol efecte, juntament amb els seus annexos que s’uneixen al present, en el lloc i data
establerts en l’encapçalament del mateix.

Sr. Emilià Pola Robles
Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avançats (ICREA)

Sr. Gabriel Pérez Serrano
Quiron Prevención SLU
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ANNEX – I
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS
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ANNEX – II
PLEC DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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