2017-000242
Modificació 2020

REUNITS

D’una part, el senyor Antoni Encinas i Piñol, en qualitat de Gerent de l’empresa pública
SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA, amb domicili a l'Hospitalet de Llobregat,
C/ Pablo Iglesias 101-115, i CIF A-60252137, d’acord amb les facultats atorgades pel
Consell d’Administració.
De l’altra part, el senyor Pascual Lausín Ortega, apoderat de l’entitat FERROVIAL
SERVICIOS, SA, amb domicili a C/ B, Sector B, número 16-22, Plo. Zona Franca, 08040
de Barcelona i NIF A-80241789, tal i com es desprèn de l’escriptura d’atorgament de
poders, de data 23 de juliol de 2014, del Notari de Madrid senyor Carlos del Moral Carro,
amb número de protocol 1.968, poders que declara vigents.
Ambdues parts, reconeixent-se competència i capacitat respectivament per formalitzar
el present contracte,

MANIFESTEN

I.- Que en data 4 de setembre de 2018, SEM, SA i FERROVIAL SERVICIOS, SA, van
subscriure un contracte pel servei d’atenció i gestió de la demanda, en els seus diferents
perfils, assignats al CECOS de l’empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.
II.- En data 24 d’abril de 2020, mitjançant Resolució de la Gerència de SEM, SA,
s’aprova la modificació del contracte de 4 de setembre de 2018, d’acord amb el que
disposen els articles 5 del Decret Llei 7/2020, l’article 16 del Reial Decret Llei 7/2020 i
article 205.2 b de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveuen les modificacions
dels contractes no previstes en el plec de clàusules administratives particulars així com
les mesures urgents en matèria de contractació pública per fer front a l’impacte del
COVID-19, per un import màxim de 4.214.540,28 € IVA no inclòs, des del dia 14 de
març de 2020 i com a màxim fins el dia 12 de maig de 2020.
Per aquest motiu, ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat suficient per a
l’atorgament d’aquest document, subscriuen les següents:
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CLÀUS ULES

Primera.- L’objecte d’aquest acord és modificar el contracte de 4 de setembre de 2018,
per a la prestació del servei d’atenció i gestió de la demanda, en els seus diferents
perfils, assignats al CECOS de l’empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.
L’abast d’aquesta modificació inclou:
-

Ampliar hores de servei dels perfils objecte del contracte, d’acord amb la previsió
efectuada en l’informe tècnic de 16 d’abril de 2020.
La modificació tindrà efectes des del dia 14 de març de 2020 i com a màxim fins
el dia 12 de maig de 2020.
L’import màxim previst per aquesta modificació és de 4.214.540,28 € (IVA no
inclòs) corresponent al 23,88% de l’import inicial del contracte (17.647.031,60 €,
de 2 anys de durada i incloent el complement per a la millora de les condicions
salarials (per import màxim de 501.583,28 € sense IVA). L’IVA és al 21%. Només
es pagaran les hores efectivament realitzades en el període de la modificació. El
prorrateig calculat per a la millora de les condicions salarials que figura en el citat
informe tècnic s’aplicarà a les hores efectivament realitzades per sobre l’activitat
del COVID a cada una de les certificacions mensuals.

Segona.- Respecte el que no estigui previst expressament en el present document el
contracte es continuarà regint pel previst en el contracte de 4 de setembre de 2018.
I als efectes que correspongui i com a prova de conformitat, signen el present contracte
en el lloc i data ressenyats al principi.

Dr. Antoni Encinas i Piñol
Gerent
Sistema d’Emergències
Mèdiques, SA

Sr. Pascual Lausín Ortega
Apoderat
Ferrovial Servicios, SA
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