Girona, 10 de maig de 2020
INTERVENEN
D'una part l'Institut d'Assistència Sanitària, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut,
amb personalitat jurídica pròpia, amb escriptura pública atorgada el dia 28 de setembre de 1992,
davant Notari de Barcelona, Sr. Joaquim Borruel Otín, amb CIF núm. Q6750003C, amb domicili
social a Salt, C. Dr. Castany, s. núm., representat pel Sr. Joaquim Casanovas Lax, amb DNI núm. 40
285 576H, actuant en qualitat de Gerent de l’IAS, amb facultats adquirides en virtut d’Escriptura
pública notarial de data 24 d’abril de 2015, amb núm. 268 de protocol, atorgada per la Notaria de
Salt Sra. Maria Elena Sanmamed Prieto.

D'altra, el Sr. Pedro Baeza García, en representació de la mercantil Hewlett-Packard Servicios
España, SL, amb CIF núm. B-82591470 i domicili al C. Vicente Aleixandre, 1 de Las Rozas, amb CP
28232 segons consta a l’Escriptura d’Apoderament Núm. 2108 atorgada davant Notari del Col.legi de
Madrid, Sr. Gerardo Delgado García, el 3 d’octubre de 2018..

MANIFESTEN
I.- Que el Consell d’Administració de l’IAS, en la sessió del 27 de febrer de 2020 va aprovar la incoació
de l’expedient de contractació núm. CONTR/2019/000000076, mitjançant procediment negociat,
del Servei de Manteniment i suport dels diferents servidors i sistemes d’emmagatzematge i
d’acord amb les necessitats de l’IAS.
II.- Que Gerència de l’IAS, en facultat cedides en sessió el Consell d'Administració, de 27 de febrer
de 2020 va acordar l'aprovació d’aquest expedient i, en data 7 de maig de 2020, va emetre acord
d’djudicació d'aquest servei a l’empresa referenciada per l’import d’adjudicació de 27.985,71€
(IVA exclòs).

III.- Que l'empresa adjudicatària ha presentat el resguard original de la garantia definitiva dipositada
a la Caixa General de Dipòsits per import, en documentació requerida i correctament aportada.

D'acord amb el que es disposa a l'art. 156, 208 i 19.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP) i el Plec de clàusules administratives relatiu a l’expedient, ambdues parts:

PACTEN
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PRIMER.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest consisteix en la contractació administrativa núm. CONTR/2019/000000076, del Servei de
Manteniment i suport dels diferents servidors i sistemes d’emmagatzematge i d’acord amb les
necessitats de l’IAS i es regeix en estricta subjecció al plec de clàusules administratives
particulars, al plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació, a aquest contracte i a
l’oferta tècnica del contractista, documents que formen part contractual d’aquesta contractació i
que el contractista declara conèixer.

SEGON.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
La vigència del contracte s’estableix des de la seva signatura i fins al 9 de maig de 2021, amb
possibilitat de pròrroga expressament atorgada per les parts per un any més.
Quant a les condicions de lliurement: l’adjudicatària haurà de contactar amb els següents
membres de la Unitat tècnica de l’IAS:
Lliurament:
Josep Maria Roca Salvatella. Despatx Informàtica Tel. 972 18 9029
- (Instal·lació ubicació definitiva)
Josep Maria Roca Salvatella.

TERCER.- PREU DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS
El preu del contracte s’ha estipulat en 27.985,71€ (IVA exclòs). No hi ha revisió de preus.

QUART.- INTERLOCUTORS DEL CONTRACTE
Els interlocutors vàlids pels aspectes contractuals seran:
Per part de l’Institut d'Assistència Sanitària, el Sr. Josep Maria Roca Salvatella de la Direcció
d’Informàtica de l’IAS, pel que fa a la interpretació general del contracte i la pràctica diària. Per
part de l’adjudicatari ho serà el legal representant de l'adjudicatària indicat a l’inici d’aquest
document.
CINQUÈ.- PRESTACIÓ DE SERVEIS
Tant els serveis a realitzar per l’empresa adjudicatària, hauran d'adequar-se al que disposa el Plec
de Prescripcions tècniques i al Plec de Clàusules Administratives, així com a l’oferta tècnica
presentada aportada per l'adjudicatària en la seva licitació.

SISÈ.- PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES i CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
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L’empresa adjudicatària coneix el Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules
Administratives que s’adjunten i es compromet a complir aquestes prescripcions, que ja formen
part d’aquest contracte i a aportar a l'Institut d'Assistència Sanitària tot allò sol·licitat en el mateix
Plec, dins el termini indicat.

SETÈ.- PRESENTACIÓ DE LES FACTURES I FORMA DE PAGAMENT
L'Institut d'Assistència Sanitària pagarà per mesos vençuts, l'esmentada quantitat, prèvia factura
emesa per l'adjudicatària i conformada per la Direcció de Sistemes de la Informació de l’IAS, al
compte corrent que designi l’adjudicatari en la seva factura, als 60 dies següents a la data
d’expedició de la justificació del servei efectuat i verificació de la mateixa d’acord amb el que
disposa el Plec de Clàusules Administratives, en la clàusula 28a i 216 del TRLCPS. L'adjudicatari
haurà de presentar la corresponent factura dintre dels 7 primers dies de cada mes.
En cada factura, l’adjudicatari haurà de consignar la següent denominació:

Exp. CONTR/2019/000000076 del Servei de Manteniment i suport dels diferents servidors i
sistemes d’emmagatzematge i d’acord amb les necessitats de l’IAS.
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 Acord de Govern 151/2014 d’11 de novembre, sobre el punt
general d’entrada de factures electròniques de Catalunya.
Les factures hauran d’incloure necessàriament el número d’expedient de contractació en el camp
FileReference, i hauran de mantenir exactament el mateix format del número indicat.
Informació de Codis DIR3:
Unitat Tramitadora: A09006571
Òrgan Gestor: A09006571
Oficina comptable:A09006571
Tots tres ubicats a C/Dr.Castany, s/n. Edifici Til.lers. Parc Hospitalari Martí i Julià de 17190 SALT.

VUITÈ.- OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI. L'ÚS DEL CATALÀ
En acompliment de la normativa dictada per la Generalitat de Catalunya per Acord de Govern de data
30 de novembre de 2004, en desenvolupament de les previsions de l'anterior Acord de Govern de
data 4 de febrer de 2003, l'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb
l'administració i en la contractació de serveis l'adjudicatària ha de:
- Emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte de contracte.
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- Assumir l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest
efecte, el personal que si escau, pugui relacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de la
llengua suficient per desenvolupar les tasques d'atenció, informació i comunicació de manera fluida i
adequada en llengua catalana.
En tot cas, l'adjudicatària queda obligada en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
És causa específica de resolució del contracte l'incompliment de les obligacions previstes amb relació
a l'ús del català i, en general, l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l'ús del català
que es deriven de les previsions de la Llei 1/19987, de 7 de gener. No obstant això, amb caràcter
previ a l'adopció de les mesures de resolució contractual, l'òrgan de contractació podrà requerir a
l'adjudicatària perquè compleixi les obligacions lingüístiques d'ús del català amb aplicació del sistema
de penalitats que preveu la legislació vigent.
NOVÈ.- PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
D'acord amb el que disposa l’article 210 del TRLCSP, l'òrgan de contractació ostenta la
prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, resoldre dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-los per raons d'interès públic, acordar la seva resolució i determinar els
efectes d'aquesta.
DESÈ.- DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
D’acord amb el que disposa l’article 102 del TRLCSP, la garantia no serà retornada o cancel.lada
fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia dels serveis i complerts
satisfactòriament el contracte o, en el seu cas, fins que es declari la resolució del contracte sense
culpa del contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia – en aquest cas, la
finalització dels serveis – si no resulten responsabilitats des retornarà la garantia.
L’acord de devolució haurà d’adoptar-se i notificar-se al contractista en el termini de dos mesos
des de la finalització del termini de garantia. En tot cas, transcorreguts sis mesos des de la data de
la finalització del contracte, sense que la recepció formal i liquidació haguessin tingut lloc per
causes no imputables al contractista, es procedirà sense més demora, a la devolució de la
garantia, una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix l’article 100 del TRLCSP.

ONZÈ.- SUBSTITUCIÓ DEL PERSONAL
L'IAS es reserva el dret d'exigir raonablement a l'adjudicatari que prescindeixi del servei de les
persones que resultin manifestament incompetents, incompatibles amb el treball en centres
assistencials o faltin greument a la ètica de comportament del citat centre.
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L'adjudicatari a instància de l'IAS queda obligat a retirar de la Institució aquell personal que no
procedeixi amb la deguda correcció dins de la mateixa o que fos poc curosa en el
desenvolupament de la seva tasca o que incompleixi alguna de les obligacions, d'acord amb el que
preveu el Plec de Prescripcions tècniques.

DOTZÈ.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
L’empresa adjudicatària s’obliga a executar directament la realització del servei i per tant no
podrà ni cedir el contracte ni subcontractar amb un tercer la realització parcial del mateix, sense
autorització expressa i per escrit de l’Institut d'Assistència Sanitària.

TRETZÈ.- CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari s’ajustarà al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) UE2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades.
Tanmateix, el contractista es compromet a complir i fer complir el deure del secret professional i
de confidencialitat establerts a l’article 10 de la L.O. de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
de l’anterior RGPD esmentat. Tot el personal tècnic adscrit dins l’àmbit de l’adjudicatària, que
pugui tenir accés a documentació i dades està subjecte al més estricte secret professional en
relació als mateixos. L’obligació de secret professional subsistirà fins i tot després de finalitzar la
seva relació amb el centre.

CATORZÈ.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El present contracte té caràcter administratiu i es regirà per les clàusules contingudes en el seu plec
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. També per la proposta tècnica i
la memòria econòmica presentada per l'adjudicatari, les quals s'incorporen com a annexes a aquest
contracte. En general es regeix per la vigent LCSP. Supletòriament per les restants normes de Dret
administratiu. En defecte d'aquest últim, seran d'aplicació les normes del Dret Privat.

Annex I.-

L’Institut d’Assistència Sanitària, d’acord amb el que estableix la la legislació aplicable a Protecció
de Dades de Caràcter Personal i per tal de donar-hi compliment, en el supòsit de que en el
desenvolupament de la relació mercantil i/o de prestació de serveis, vostè tingui accés a les dades
de caràcter personal per motiu de prestar el servei a les dependències en la nostra entitat o
intervingui en qualsevol fase del tractament de dades de caràcter personal existents en els
nostres fitxers, esteu obligats al secret professional respecte als mateixos, i que aquesta obligació
subsistirà inclòs en el cas que aquesta relació s’extingís.

5

Així doncs, li demanem que ens retorni l’annex amb la seva signatura, com a mostra i evidència
fefaent del seu compromís de confidencialitat.

Accepto i garanteixo el compromís de confidencialitat de la nostra entitat:

Signat. Hewlett-Packard Servicios España, SL

ANNEXII.L’entitat INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, d’acord amb el que estableix la normativa vigent,
ha elaborat el document que s’adjunta, que caldria que es complimentés i que determina la
nostra relació contractual i/o de serveis.
En cas de qualsevol dubte o qüestió, podeu adreçar-vos a Direcció de Sistemes d’Informació de
l’IAS, amb tel. 972 18 90 25.
Així doncs, li demanem que ens retorni l’annex amb la seva signatura, com a mostra i evidència
fefaent del seu compromís de confidencialitat.
D’una banda, el responsable del fitxer i L’ADJUDICATÀRIA, per una altra, com a encarregat de
tractament, amb l’objectiu d’establir el contracte d’encarregat de tractament de l’entitat
HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SL respecte la prestació de serveis contractada per a la
qual es requereix l’accés i/o tractament de les dades de caràcter personal de l’entitat IAS.
D’acord amb la legislació vigent, s’acorden els següents pactes:
1. L’entitat guardarà sigil sobre les dades de caràcter personal de les que tingui coneixement per
raó de les prestacions objecte del present contracte.
Tot el personal de l’entitat que accedeixi i/o tracti dades de caràcter personal resta subjecte al
secret professional i deure de confidencialitat, obligació que perdura un cop finalitzada la
prestació de serveis.
La vulneració per part de l’encarregat de tractament o del personal al seu servei del deure de
confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra obligació derivada de la legislació
de protecció de dades de caràcter personal, serà causa de resolució del present contracte, sens
perjudici de les accions de responsabilitat civil o penal que s’escaiguin.
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2. Per al tractament de les dades, l’entitat es sotmetrà en tot moment a les instruccions del
responsable del centre, entitat. En concret, l’entitat es compromet a:
A. No aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les que tingui accés en l’exercici de les
funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a les d’aquest contracte.
B. No cedir les dades ni revelar-les a terceres persones. La possibilitat de subcontractació a tercers
per part de l’entitat precisa en tot cas d’autorització expressa de L’IAS.
C. Un cop complerta la prestació contractual, els suports i documents que continguin dades de
caràcter personal hauran de destruir-se o retornar-se, o bé a qui s’hagi designat al contracte. No
procedeix la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva
conservació, l’entitat conservarà degudament aquestes dades bloquejades mentre poguessin
derivar-se’n responsabilitats.
D. En cas que l’adjudicatària destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi
incomplint les estipulacions del contracte, es considerarà responsable del tractament i respondrà
de les infraccions en què hagi incorregut personalment.
E. En qualsevol cas, l’accés i tractament de les dades per part de l’entitat està sotmès a les
mesures de seguretat de la normativa en protecció de dades.
F. El personal de l’entitat que tingui accés als recursos del sistema d’informació del responsable
del fitxer es troba subjecte al compliment de les mesures de seguretat del document de seguretat
de l’entitat .
G. Quan el servei prestat per l’adjudicatària sigui en els seus locals, cal que elabori el
corresponent document de seguretat, identificant el tractament i responsable, així com
incorporant les mesures de seguretat requerides.
L’IAS pot requerir que l’adjudicatària anualment aporti un certificat extern o còpia de l’informe de
l’auditoria, pel qual s’acrediti el compliment de les mesures de seguretat.
I de conformitat amb l’establert en aquest document, signen com a representants d’ambdues
empreses,

Sr. Joaquim Casanovas Lax

Hewlett-Packard Servicios España, SL

Gerent de l’IAS

Responsable del contracte
Sr.Daniel García Asquerda
Direcció de Sistemes de’Informació de l’IAS.
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