Barcelona, 15 de març de 2022
Reunits
D’una banda, la senyora Ana Millán Álvarez, Directora general del BANC DE SANG I
TEIXITS (BST), d’acord amb la resolució de 14 d’octubre de 2016, per la qual es
dona publicitat a l’Acord de Govern de la Generalitat d’11 d’octubre de 2016, pel
qual s’aproven els Estatuts del Banc de Sang i Teixits, així com l’acord del Consell
d’Administració del Banc de Sang i Teixits de 7 d’octubre de 2021, publicat al DOGC
núm. 8534 de 2 de novembre de 2021, pel qual s’aprova la delegació de
competències en la titular de la Direcció General.
D’altra part, el senyor Luis Álvarez Torner, major d’edat, amb DNI núm.
35.111.878-D, en nom i representació de COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, S.A.U. (NIF A60470127), amb domicili a efectes d’aquest contracte
a c./ Vallès, núm. 2 08940 – Cornellà de Llobregat, en virtut de l’escriptura
d’apoderament número 677, atorgada pel notari de Barcelona, el Sr. L.F. Pazos
Pezzi, en data 14 de juliol de 2014.
Antecedents Administratius
Primer.- Que es va iniciar l’expedient núm. 21HBSER457 per Resolució del Director
general del Banc de Sang i Teixits de data 7.04.2021, per la contractació dl servei
de manteniment integral d’infraestructures, instal·lacions i equipament
d’electromedicina del Banc de Sang i Teixits.
Segon.- Que l’expedient va ésser adjudicat per Resolució de data 9.02.2022.
Tercer.- Que la clàusula 13 del plec de clàusules administratives regula la
formalització del contracte i l’article 152 LCSP que regula la decisió de no celebrar
el contracte.
Quart.- Que ambdues parts manifesten la conveniència de no celebrar el contracte
adjudicat en data 9.02.2022 per raons d’interès públic degudament justificades en
l’expedient de contractació, d’acord amb els següents pactes.
Acorden
Primer.- No celebració del contracte.
Ambdues parts de mutu acord i en data 15 de març de 2022 han decidit procedir a
la no celebració del contracte per raons d’interès públic a conseqüència dels
desequilibris econòmics detectats, sense existir dret indemnitzatori en favor de cap
de les parts i per cap concepte.
Per a què quedi constància d’aquests acords, es signa aquest acord, en exemplars
per duplicat, en el lloc i la data abans esmentats.
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