Societat

LICITACIÓ
CONJUNTA
ESPORÀDICA
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anualitat
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Nº document

20_CONTRACTE_LOT 4

ASSUMPTE: CONTRACTE
CONTRACTE PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES
NECESSÀRIES PER A COBRIR DIFERENTS RISCORS PER PART DE DIFERENTS
ENTITAS DEL GRUP SAGESSA (LOT 4- Assegurança d’accidents del Col·lectiu)
Reus, 22 de novembre de 2019
REUNITS
D’una part la Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, major d’edat, en qualitat d’apoderat
general de SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA amb NIF A-43216779.
I de l’altra, la Sra. Maria Asunción Sentias Vilardell,, major d’edat, en qualitat d’apoderat
de l’entitat VIDACAIXA, SAU, amb CIF A58333261.

SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA: RM Tarragona, tom 619, foli 120, full T-9.451 – NIF A-43 216 779

INTERVENEN
La Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, en nom i representació de SAGESSA
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA amb NIF A43216779, amb domicili social a CP
43202 de Reus, avinguda del Doctor Josep Laporte, 2, en virtut de les facultats que
resulten de l’escriptura autoritzada per la Notària de Reus, la Sra. Elena Cantos
Márquez, de data 15 de setembre de 2018, amb número 1345 del seu protocol.
El Sr. Maria Asunción Sentias Vilardell, en representació de VIDACAIXA, SAU, amb
domicili a efectes de notificació C/ Juan Gris nº2-8, CP 08014, Barcelona, en virtut de les
facultats que resulten de l’escriptura de poder autoritzada pel notari de Barcelona, el Sr.
ENRIQUE VIOLA TARRAGONA , amb número del seu protocol 4247 en data 15 de
desembre de 2014.
A efectes de notificacions i comunicacions, les parts designen els domicilis que conten a
continuació:
- Respecte de Sagessa Assistència Sanitària i Social, SA: Av. del Dr. Josep
Laporte, núm. 2, CP 43202, Reus (Tarragona).
- Respecte del contractista, l’adreça assenyalada a l’annex dades de contacte: C/
Juan Gris nº2-8, CP 08014
En el cas que alguna de les parts contractant canviï de domicili haurà de comunicar-li-ho
fefaentment a l’altre.
Les parts, que asseveren l’íntegra subsistència de les seves facultats i es reconeixen
recíprocament capacitat suficient per formalitzar el present CONTRACTE i obligar-se en
virtut del mateix,
MANIFESTEN
1. Que en data 14 de desembre de 2018 es resol aprovar l’expedient per a la
contractació de pòlisses d’assegurances necessàries per a cobrir diferents riscos
per a diferents entitats del Grup Sagessa (expedient núm. 20170035).
2. Que acabat el procediment de licitació de l’expedient 20170035, l’empresa que ha
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa pel que fa al LOT 4-

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 311 128 - Fax 977 323 690
www.grupsagessa.com

LA NOSTRA MISSIÓ: som un grup de titularitat pública format per persones
compromeses a donar serveis d’excel·lència en els àmbits de l’atenció sanitària,
social i d’acció educativa.
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Assegurança d’Accidents del Col·lectiu és la presentada per VIDACAIXA, SAU
(en endavant, VIDACAIXA), amb CIF A58333261.Les condicions de l’oferta són:
Proposta econòmica: 38.168,32 €.
Increment del capital assegurat per mort per qualsevol causa/ per accident:
2.000 €.
Increment del capital assegurat per invalidesa permanent absoluta per
qualsevol causa/ per accident: 2.000 €.
Inclusió de garantia clàusula de doble efecte: No.
Inclusió garantia de bestreta de capital en cas de defunció: 1.500 €.
3. Que de conformitat amb l’anterior, un cop la Mesa de contractació ha comprovat
el compliment de tots els requisits del Plec de clàusules i del Plec de
prescripcions tècniques que han regit l’expedient 20170035, s’ha resolt adjudicar
el contracte del lot 4 a aquesta empresa, VIDACAIXA (en endavant també
Contractista), d’acord amb les condicions que s’assenyalen en aquest contracte.
4. Que aquest lot té com a empreses assegurades diverses entitats, per la qual
cosa, es formalitzaran tants contractes com empreses assegurades hi hagin. En
aquest sentit, la distribució de l’import d’adjudicació es reparteix de la següent
manera:
Societat
CIF
Preu contracte Col·lectius
HOSPITAL DE SANT JOAN DE
A-43096692
REUS SA MUNICIPAL

20.079,38 €

1

GESTION
COMARCAL
A-43117233
HOSPITALARIA SA
CENTRE M Q REUS SA
A-43544733

9.151,05 €

2, 3, 4, 5, 6

48,31 €

7

GESTIO INTEGRAL SANITARIA I
V-43496652
ASSISTENCIAL A I E

2.189,01 €

8, 9, 10

FUND PRIVADA LLIGA PER A LA
G-43649136
INV I PREV DEL CANCER
FUNDACIO SAGESSA- SALUT
G-43499326
SAGESSA
ASSISTENCIA
A-43216779
SANITARIA I SOCIAL SA
FUNDACIO PER A L'ATENCIO
G-43947548
SOCIAL

273,74 €
2.263,35 €

11
12,13,14,15

3.330,50 €

17,19,20,21

221,10 €

16,18

LABORATORI DE REFERENCIA
B-55503684
CAMP DE TARRAGONA I TERRE

611,88 €

22

TOTAL

38.168,32 €

Col·lectiu Assegurat

núm. Assegurats

Prima
total
col·lectiu

1. HOSP. ST. JOAN DE REUS 1247

20.079,38 €

2. HELICOPTER

16

8.827,74 €

3. DIRECTIUS GECOHSA

3

48,31 €

4. VOLUNTARIS GECOHSA

7

53,58 €

5. PADES GECOHSA

3

48,31 €

6. HOSTELERIA

12

173,11 €
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7. DIRECTIUS CENTRE MQ
3
8. GESTIÓ
INTEGRAL
SANITARIA
66

48,31 €

9. BUGADERIA

13

286,49 €

10. NETEJA
11. FUND. INV. I PREV.
CANCER
12. FUND. SAGESSA-SALUT
( ACCELERADOR)
13. FUND. SAGESSA-SALUT
( CRAES)

110

839,78 €

17

273,74 €

7

112,72 €

79

1.426,97 €

14. ALUMNES CRAES

56

224,10 €

15. SAD PRIORAT

32

499,56 €

16. CENTRE ILLETA

6

108,38 €

17. SAD REUS

32

499,56 €

18. AVAL. DEPENDENCIA
19. SERV. ED. FUN. ACCIÓ
EDUCATIVA
20. COL.
LLEURE
FUN.
ACCIÓ EDUCATIVA
21. ACCIÓ SOCIAL FUN.
ACCIÓ EDUCATIVA

7

112,72 €

123

2.248,32 €

17

76,86 €

28

505,76 €

22. LABORATORI

38

611,88 €

1.062,74 €

38.168,32 €
Que en atenció a l’exposat, i desitjant ambdues parts formalitzar contractualment els
seus respectius drets i obligacions, convenen i accepten formalitzar el present contracte
que es subjectarà a les següents:
CLÀUSULES

I. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present contracte la contractació de les següents
d’assegurances, per part de SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL:


pòlisses

Lot 4: Assegurança d’accidents del col·lectiu.

Les característiques del contracte, així com les condicions, seran les descrites a les
especificacions de l’oferta i en els termes establerts en aquest contracte i en la
documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual el
Contractista manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament.
Qualsevol aspecte que sigui millorat pel Contractista a partir del mínim exigit en el plec
de prescripcions tècniques i plec de clàusules quedarà inclòs en el contracte.
S’inclou com a part integrant del present contracte, revestint caràcter contractual i
degudament identificada per les parts, la següent documentació, que consta a
l’expedient:
-

Plec de clàusules, que figura a l’expedient degudament signat pel Contractista.
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-

Plec de Prescripcions tècniques, que figura a l’expedient degudament signat pel
Contractista.

-

Oferta econòmica presentada pel Contractista. S’adjunta com a ANNEX 1 al present
contracte.

En cas de discordança o contradicció entre el contingut dels plecs i el contingut de
l’oferta del Contractista, serà d’aplicació preferent el disposat en els plecs, en tot allò que
no sigui millorat per l’oferta del Contractista.
II. CONDICIONS DE L’ASSEGURANÇA:
D’acord amb la clàusula 2 del plec de prescripcions tècniques les condicions reguladores
de l’assegurança, la pòlissa, són el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació, així com els suplements, els
apèndixs o edicions que el complementen.
III.CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
El preu del contracte és el que resulta de l’oferta econòmica presentada pel Contractista,
i que s’annexa en aquest contracte. El preu total del contracte pel període de vigència
inicial ( 1 any) és 3.330,50 €.
IV.TERMINI D’EXECUCIÓ
La data d’inici del contracte és 01.01.2020.
Es preveu una vigència inicial d’un (1) any amb dues pròrrogues d’un (1) any cadascuna
a comptar des de la data d’inici del contracte.
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació de cada entitat, per
separat i respecte de cada contracte, i serà obligatòria per a l’empresa contractista,
sempre que la preavís, amb almenys dos mesos d’antelació a l’acabament del termini de
durada del contracte. La pròrroga de cada contracte serà independent respecte de l’altra.
En cas de pròrroga, s’ha d’incloure a l’expedient un informe justificatiu de la seva
adequació amb la finalitat del contracte, el qual es publicarà a la Plataforma de serveis
de contractació pública on es troba ubicat el perfil de contractant de les entitats
contractants, d’acord amb l’article 159, apartat 1.1., de la Llei 5/2017, de mesures.

V.MODIFICACIONS
Atès que és habitual que hi hagi moviments de riscos (inmobles nous i altes i baixes de
personal o de cotxes) s’ha previst un 20 % per possible modificació durant el contracte.
Si aquesta situació suposés una nova assegurança d’aquests elements, en cas de ser
compatible amb el contracte, les parts, de mutu acord, en suposar un increment respecte
del contracte inicial i per tant, no inclosos inicialment en l’objecte del contracte, es
realitzaran, previ procediment assenyalat en aquest apartat, per l’adjudicatària a
sol·licitud de l’Entitat, prèvia acceptació de pressupost abans de l’inici de qualsevol
cobertura, i arribat el cas, facturat de forma independent.
Per tant, si procedeix la modificació del contracte, d’acord amb el que estableix aquesta
clàusula, aquesta es durà a terme previ informe justificatiu per part del Responsable del
contracte de l’adequació de la modificació amb relació a la finalitat del contracte, el qual
s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública, tal com es preveu en
l’article 159, apartat 1.1, de la Llei 5/2017, de mesures.
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Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.
Aquestes modificacions, conjuntament, tindran com a límit màxim el total del 20% del
pressupost de licitació màxim en els lots afectats.

VI.RÈGIM DE FINANÇAMENT
La factura de la pòlissa s’emetrà anualment a l’entitat assegurada (FUNDACIÓ
SAGESSA SALUT).
La factura es detallarà per tipus de prestació realitzada. El contractista disposa de 15
dies naturals a comptar de la finalització del termini assenyalat en cada cas per facturar
per presentar la factura en format PDF a la bústia infgestio@grupsagessa.cat.
Rebuda la factura, el Responsable del Contracte disposa del termini màxim de 30 dies
naturals a comptar a partir del dia següent a la data de finalització del mes vençut per
verificar la seva conformitat amb el disposat en el contracte. Un cop realitzada la
comprovació dels serveis, el Responsable del Contracte, les remetrà als organismes
encarregats de la seva tramitació per al seu abonament.
El pagament es realitzarà en el termini de 30 dies naturals a comptar de la data en què
hagi tingut lloc la verificació. Si no verifiqués l’objecte de facturació en el termini màxim
de 30 dies naturals a comptar a partir del següent a la data de la realització del servei, el
termini per efectuar el pagament començarà a comptar un cop finalitzats els 30 dies de la
seva realització.
Si el contractista s’endarrereix en la presentació de la factura més enllà dels 15 dies, el
termini per pagar es mantindrà, amb el benentès que aquest termini de pagament
dependrà del moment de presentació de la factura en el registre corresponent, segons
les indicacions donades en aquesta clàusula.
Els terminis s’entendran interromputs quan es reclami al contractista l’esmena d’alguna
deficiència en el compliment de les seves obligacions contractuals o se li requereixi
modificar la factura i/o acreditació del compliment de les seves obligacions, reprenent-se
de nou un cop esmenades aquestes deficiències.
Es podrà suspendre el pagament de les factures que en base al contracte tingués
l’adjudicatari pendents de cobrament, si existeixen indicis que pugui resultar aplicable
alguna penalitat o rescabalament de danys i perjudicis.
En cas d’incompliment dels criteris de qualitat del servei o d’alguna de les obligacions
derivades del contracte seran d’aplicació les deduccions associades al grau de
compliment o desviació dels estàndards assenyalats, així com per les penalitzacions que
en el seu cas es derivin de les seves actuacions, en la factura subsegüent/s.
VII.CLÀUSULA REFERIDA A L’ACCÈS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL AMB
DEL SERVEI PRESTAT
Respecte de l’accés de dades de caràcter personal, les parts s’obliguen a donar
compliment a les obligacions especificades en el document que s’annexa a aquest
contracte.
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VIII.OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
VII.I Responsabilitats
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que
es dedueixin per a les entitats contractants o per a tercers persones de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre
de les entitats contractants.
VII.II Obligacions
L’Empresa contractista s’obliga a l’estricte compliment de les obligacions establertes al
plec de clàusules i al plec de prescripcions tècniques.

IX. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
IX.I Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen; el
seu incompliment serà causa de resolució del contracte, en tenir caràcter essencial:
o

Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.

En l’apartat de penalitats serà d’aplicació allò previst al REIAL DECRET LEGISLATIU
6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió
de les assegurances privades.
IX.II Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre les entitats contractants i l’empresa contractista
en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP:
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-

Proposta de l’entitat contractant o petició del contractista.
Audiència del contractista i informe del Server competent.
Informes tècnics.
Resolució motivada de l’òrgan de contractació i notificació al contractista.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
X.CAUSES DE RESOLUCIÓ
A més de les estipulades en el plec de clàusules i en el plec de prescripcions tècniques
seran causes de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions contractuals
essencials assenyalades de forma expressa en els plecs, l’incompliment de les
condicions especials d’execució i l’incompliment de l’obligació principal del contracte,
consistent en la indemnització als assegurats dels riscos coberts per la pòlissa.
El responsable del contracte realitzarà un adequat seguiment de la seva execució
material i formal, per garantir que es dóna compliment íntegre de les condicions dels
plecs i de la seva oferta. L’incompliment reiterat (més de tres requeriments) de les
obligacions contractuals sense justificació serà causa de resolució.
La resolució del contracte no donarà dret a percebre cap indemnització pels serveis no
prestats.
Són obligacions de caràcter essencial el compliment de les obligacions especificades en
el plec de prescripcions tècniques en l’apartat de gestió dels sinistres. El seu
incompliment serà causa de resolució.
XI. RÈGIM DEL CONTRACTE
Les característiques del servei, així cm les condicions, seran les descrites a les
especificacions de l’oferta presentada pel contractista; les especificacions en aquest
contracte i en la documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la
qual el contractista manifesta, accepta i s’obliga.
XII.LLEI DE TRANSPARÈNCIA
El contractista autoritza a publicar totes les dades que surten en aquest contracte i en els
seus annexos i documentació complementaria, a l’efecte que les entitats contractants
puguin donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés
a la informació pública i bon govern i altra normativa concordant.
XIII.JURISDICCIÓ APLICABLE
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, les
modificacions i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
e matèria de contractació, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb aquests extrems, amb
expressa submissió als Jutjats i Tribunals de Reus.

Montserrat Vilella Cuadrada

Maria Asuncion Sentias Vilardell

Apoderada

Apoderada de

SAGESSA ASSISTÈNCIA

VIDACAIXA,SAU

SANITÀRIA I SOCIAL, SA
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