Girona, 3 d’octubre de 2019
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. Francisco José Alarcón Utrillas, major d’edat, en nom i representació de la mercantil
SERHS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA, SL amb CIF núm. B08485005 i domicili a l’Av. Costa Brava, s/n de
PALAFOLLS (BCN), segons consta de la documentació obrant a l’expedient de contractació.

MANIFESTEN

I.- Que sessió del Consell d’Administració de l’IAS, òrgan de contractació de l’IAS, es va incoar
l’expedient de contractació núm. CONTR/2019/000000021, del Subministrament de Grup
d’Aliments de Carn de Porc i de Verdura Congelada per al Servei de Cuina de l’HSC de l’IAS, per
procediment obert.
II.- Que en virtut d’Acord de Gerència de l’IAS, en ús de les facultats que li foren concedides en
sessió de Consell d’Administració de l’IAS es va procedir a aprovar l’expedient, plecs i despesa.
Posteriorment i un cop efectuats els tràmits de licitació i valoració de les ofertes, per acord de
Gerència amb facultats cedides, de data 2 d’octubre de 2019, va resoldre l’adjudicació, amb
l’adjudicatari SERHS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA, SL.
III.- Que no ha calgut dipositar el justificant del 5% de la garantia definitiva atès que concorria la
causa expressada en el quadre de característiques de l’article 107.1 de la LCSP.
D'acord amb el que es disposa a l'art. 153, 154 i 155 de la LCSP 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 del Subministrament de Grup d’Aliments de
Carn de Porc i de Verdura Congelada per al Servei de Cuina de l’HSC de l’IAS i que es regeix en
estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions
tècniques que regeixen la contractació, i a aquest contracte i a l’oferta tècnica del contractista,
documents que formen part contractual d’aquest subministrament i que el contractista declara
conèixer.

SEGON.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
La vigència del contracte s’estableix per dues anualitats contractuals que afecten a l’exercici 2019
i 2020 i que finalitza el 31 de desembre de 2020
El contracte es podrà prorrogar.
Direcció de referència per qüestions tècniques relatives al Servei:
Direcció de Serveis Generals de l’IAS : Servei de Cuina: Josep Roura: josep.roura@ias.cat

TERCER.- PREU DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS
El preu del contracte, pel que fa referència l’adjudicatària es composa d’acord amb l’oferta
econòmica del contractista, d’un total import :
Lot 3.
Serhs Distribució i Logística, SL
Import del lot 490,00 € IVA exclòs. El contracte serà de 539,00€ amb IVA del 10% (49,00€) inclòs,
amb un ràpel al final de cada any natural de l’1%.
Lot 4.
Serhs Distribució i Logística, SL
Import del lot 4.629,84 € IVA exclòs. El contracte serà de 4.815,03€ amb IVA del 4% (185,19€)
inclòs, amb un ràpel al final de cada any natural de l’1%.
Lot 5.
Serhs Distribució i Logística, SL
Import del lot 4.326,12 € IVA exclòs. El contracte serà de 4.499,16€ amb IVA del 4% (173,04€)
inclòs, amb un ràpel al final de cada any natural de l’1%.
Lot 6.
Serhs Distribució i Logística, SL
Import del lot 2.750,80 € IVA exclòs. El contracte serà de 2.860,83€ amb IVA del 4% (110,03€)
inclòs, amb un ràpel al final de cada any natural de l’1%.
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Lot 8.
Serhs Distribució i Logística, SL
Import del lot 1.833,84 € IVA exclòs. El contracte serà de 1.907,19€ amb IVA del 4% (73,35€)
inclòs, amb un ràpel al final de cada any natural de l’1%.
Lot 9.
Serhs Distribució i Logística, SL
Import del lot 4.683,73 € IVA exclòs. El contracte serà de 4.871,08€ amb IVA del 4% (187,35€)
inclòs, amb un ràpel al final de cada any natural de l’1%.
Lot 10.
Serhs Distribució i Logística, SL
Import del lot 1.635,60 € IVA exclòs. El contracte serà de 1.701,02€ amb IVA del 4% (65,42€)
inclòs, amb un ràpel al final de cada any natural de l’1%.
Lot 12.
Serhs Distribució i Logística, SL
Import del lot 3.889,08 € IVA exclòs. El contracte serà de 4.075,49€ amb IVA del 4% i el 10%
(186,41€) inclòs, amb un ràpel al final de cada any natural de l’1%.
Lot 13.
Serhs Distribució i Logística, SL
Import del lot 1.789,73 € IVA exclòs. El contracte serà de 1.968,70€ amb IVA del 10% (178,97€)
inclòs, amb un ràpel al final de cada any natural de l’1%.
Sense 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 Sánchez Luque Direcció de Serveis
Generals de l’IAS, pel que fa a la interpretació general del contracte i la pràctica diària. Per part de
l’adjudicatari – contractista, ho serà l’indicat a l’inici del contracte.
CINQUÈ.- PRESTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
Els subministraments i serveis que porti annexos, en el seu cas, 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, les quantitats subministrades, 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 subministrament efectuat i verificació de la mateixa d’acord amb
el que disposa el Plec de Clàusules Administratives, en la clàusula 27ª del PCAP. L'adjudicatari
haurà de presentar la corresponent factura dintre dels 7 primers dies de cada mes.
L’adjudicatari haurà de consignar, en la factura corresponent, la següent denominació:
Exp. CONTR/2019/21 Subministrament de Grup d’Aliments de Carn de Porc i Verdura Congelada.
Lots : 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 i 13
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 del subministrament 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.
- 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 subministrament, en català.
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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 190 de la LCSP, 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 estableix l’article 11 de la LCSP, en el cas que s’hagi constituït, la garantia no
serà retornada o cancel.lada fins que no s’hagi produït el venciment del termini de garantia del
servei o fins que es declari la resolució del mateix, sense culpa del contractista.
ONZÈ.- SUBSTITUCIÓ DEL PERSONAL
En el cas que es produeixi tal necessitat, 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.
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 de l’objecte contractual 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
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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.

Sr. Joaquim Casanovas Lax
Gerent de l’IAS 40285576H
JOAQUIM
CASANOVAS
(R:
Q6750003C)
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Sr. Francisco J. Alarcón Utrillas.
SERHS DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA, SL
Firmado digitalmente

Signat. Responsable del contracte: Josep Sánchez Luque.
JOSEP SANCHEZ i LUQUE
DIRECTOR DE SUPORT
IAS-ICS Girona
Signat Digitalment
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