PRÒRROGA DE CONTRACTE

A la ciutat de Barcelona, el 27 de juliol de 2021

REUNITS:
D'una banda, n’Olga PANÉ i MENA, major d'edat, amb DNI núm. *********.
D'altra banda, en Santiago BANQUÉ POMAR, major d'edat, amb DNI núm. *********.

ACTUEN:
N’Olga PANÉ i MENA, com a gerent del CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA, amb
domicili social a Barcelona, a l'Hospital del Mar, Passeig Marítim 25-29, 10ª planta, amb NIF:
S0800471E, actuant com a òrgan de contractació, segons acord del Consell Rector de 16 de juliol de
2019.
En Santiago BANQUÉ POMAR, obrant en nom i representació de l'empresa HEIMP LIFE, S.L. segons
poders atorgats davant notari senyor Andrés Sexto Carballeiro en data 01/07/2009, amb NIF: B65138562
i amb domicili a C/ Roger de Llúria, 71, Principal 2a 08009 Barcelona, en endavant designat com el
contractista.
Les parts compareixents, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per
contractar i obligar-se, i,

EXPOSEN:
I. Que amb les formalitats legals establertes per la legislació vigent en matèria de contractació
administrativa continguda en 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 (LCSP), el Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona, va procedir a licitar mitjançant procediment obert, la contractació referent al servei
per a la realització de proves competencials de selecció de càrrecs de direcció, comandament o
especial responsabilitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 107/2019-SE-PO).
II. Que en interès de l’organització, en data 27 de juliol de 2021, la gerent del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, va resoldre prorrogar aquest contracte per un termini de 2 anys, a partir de l’1
d’agost de 2021 fins al 31 de juliol de 2023.
En conseqüència, ambdues parts
ACORDEN
Primer.- Prorrogar el contracte de servei per a la realització de proves competencials de selecció de
càrrecs de direcció, comandament o especial responsabilitat del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona (exp. 107/2019-SE-PO), subscrit en data 23 de juliol de 2019, el qual es continuarà
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executant de conformitat amb l’establert al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació i de conformitat amb l’oferta presentada.
Segon.- L'import de la pròrroga del servei, objecte del contracte, es fixa en 24.200,00 €, IVA inclòs (vinti-quatre mil dos-cents euros) (20.000,00 € + 4.200,00 €, corresponent al 21% d’IVA), aplicant la despesa
amb càrrec a la Part. 226.0089 del Press. 2021, 2022 i 2023. Quant als anys 2022 i 2023 es faran els
tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient per al compliment d’aquest
contracte als esmentats exercicis.
Tercer.- Durada: la pròrroga del contracte serà per un termini de 2 anys, a partir de l’1 d’agost de 2021
fins al 31 de juliol de 2023.
Quart.- Atès que es tracta d’una pròrroga continuarà vigent la garantia constituïda al contracte inicial.

Cinquè.- El contractista declara sota la seva responsabilitat no trobar-se inclòs en cap de les causes
d'incapacitat i d'incompatibilitat per contractar amb l'Administració Pública que estableix l'article 71 de la
LCSP, i trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
Sisè.- El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal i, particularment, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte el tractament
de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut les parts interessades com a prova de
conformitat i acceptació signen la present pròrroga de contracte per duplicat, en el lloc i la data “ut supra”,
fent-se lliurament d’un exemplar al contractista mentre l’altre roman en poder del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, per ser incorporat a l’expedient.

ASSESSOR JURÍDIC

CONTRACTISTA
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