Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE núm. 21000101L01
Codi
de
contracte

Import

21000101L01

Descripció

Vigilància de la salut

17.670,09 euros (IVA
inclòs)

REUNITS:
D’una banda, la Sra. Lidia Garcia Chicano, en nom i representació de l’Institut Municipal de Serveis Socials, en ús de les facultats
delegades per la Presidència de l’IMSS en data 17-06-2019, assistida en aquest acte per la Sra. Rosa Martin Niubó secretaria
delegada de l’Institut, per delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona, segons atribucions conferides en data de
4 de Març de 2019, d’acord amb el que disposen l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’article 3 del R.D. 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, així com la de trasllat d’acords o resolucions, prevista en l’article 192.2 del R.D 2568/1986, de 28 de Novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
D’altre part, el senyor Jose Luis Baguer Bascuas, amb DNI núm. 17735136C, en representació de l’empresa MAS PREVENCIÓN,
Servicio de Prevención S.L.U., amb NIF B99083404, segons consta acreditat a l’expedient de referència.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats necessàries per contractar i obligar-se i
MANIFESTEN:
Que per resolució de la Gerència de l’lMSS:
“RECTIFICAR, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, l’error aritmètic detectat en el sumatori de l’IVA de les diferents partides dels preus unitaris i que afecta
al Decret de la Gerenta de l’IMSS de data 11 d’octubre de 2021 d’adjudicació del lot 1 (vigilància de la salut) del contracte que té
per objecte la prestació dels serveis de vigilància de la salut així com la gestió i seguiment dels casos dels treballadors/es
vulnerables i que hagin donat positiu per prova o hagin estat diagnosticats de CODIV-19 i dels contactes estrets a l’àmbit laboral, i
suport a l’activitat preventiva (avaluacions de riscos, plans d’emergència i informes puntuals d’equipaments) amb mesures de
contractació pública sostenible, en el sentit que l’import correcte de l’adjudicació és de 297.478,25 euros IVA inclòs, segons el
desglossament següent: Preu global: 31.072,80 euros IVA inclòs i despeses preus unitaris: 266.405,45 euros IVA inclòs, d’acord
amb els preus unitaris ofertats.
AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de l’empresa Mas Prevención, Servicio de Prevención, SLU, amb NIF B99083404, l’increment
de l’import del contracte en 17.670,09 euros, d’acord amb la distribució pressupostària següent: Exercici 2021: 4.417,52 euros;
exercici 2022: 8.835,05 euros i exercici 2023: 4.417,52 euros, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos de l’IMSS per als anys 2022 i 2023.
FORMALITZAR l’esmentat error material en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la
notificació.
NOTIFICAR l’anterior acord al contractista i PUBLICAR-LO en el perfil de contractant.”

ACORDEN:
FORMALITZAR en document administratiu el contracte 21000101L01 que té per objecte Vigilància de la salut de l’Institut Municipal de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
Les parts s’obliguen a complir les obligacions derivades del contracte d’acord amb totes i cadascuna de les clàusules contingudes al
plec de condicions regulador del contracte, així com a les característiques de la proposició que van ser determinants de l’adjudicació al
seu favor i que consten a la documentació acreditativa dels criteris de valoració establerts al plecs de condicions que consta en
l’expedient.
Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com a prova de conformitat i acceptació, signen
el present document.
Per L’institut Municipal de Serveis Socials
LA GERENTA
LA SECRETARIA DELEGADA
(P.D. 04/03/2019)

Lidia Garcia Chicano

ROSA MARTIN NIUBÓ

Pel contractista

Jose Luis Baguer Bascuas

