Barcelona

REUNITS

D'una part, Josep Maria Argimon i Pallàs, director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS).
D'altra part, la senyora Maria Pilar Victory Sans, major d'edat, amb domicili, a efectes d'aquest contracte,
al carrer Marroc, número 48, de Vilablareix, Girona.

ACTUEN: El/la primer/a en representació de l'ICS, d’acord amb les competències atorgades per l’art. 10 h)
de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut; i el/la segon/a en nom i representació de
l'entitat J. Touron, S.A, proveïda de la cèdula fiscal núm. A17070806 , en virtut de l'apoderament amb
núm. de protocol 908 atorgat davant el notari de Girona, senyor D. Enric Brancós Nuñez, en data 28 de
maig de dos mil vint.

MANIFESTEN

Primer.- Que en data 19 de febrer de 2021, es va iniciar i aprovar l'expedient per a la prestació del servei
objecte el qual és el subministrament de frigorífics per vacunació COVID per als centres d’atenció
primària
de l’Institut Català de la Salut (ICS),
tramitat amb núm. d'expedient
CS/CC00/1101236830/21/AM.
Segon.- Que la durada del contracte es va determinar fins a 31 de desembre de 2021
Tercer.- Que en data 17 de març de 2021, es va resoldre l’adjudicació del contracte.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- Objecte del contracte.
L’objecte del contracte de subministrament de frigorífics per vacunació COVID per als centres d’atenció
primària de l’Institut Català de la Salut (ICS).
Conformen part del contracte, el plec de clàusules administratives, el quadre de característiques, la
totalitat dels annexes, el plec de prescripcions tècniques i aquest contracte.
L’empresa adjudicatària manifesta conèixer el contingut dels documents als que es refereix el paràgraf
anterior, i per tant, les accepta i s’obliga a complir-les íntegrament.

Així mateix, conformen també part del contracte la documentació presentada per l’empresa adjudicatària,
especialment la oferta tècnica i la oferta econòmica.
En cas de contradicció o discrepància entre el contingut dels documents contractuals, serà l’òrgan de
contractació qui interpretarà i informarà, amb caràcter vinculant, de les mateixes.
Segona.- Adjudicatari
J Touron, SA ha resultat adjudicatària de l'expedient CS/CC00/1101236830/21/AM del subministrament
de Frigorífic de farmàcia/laboratori, capacitat aprox. > 500 litres amb porta vidre MODEL CR 500C DE
ENTERLAB per un import unitari de 1.650’. euros sense IVA segons oferta, per als centres de l’atenció
primària de l’ICS
Tercera.- Durada
El termini del present contracte serà des de l’adjudicació fins al 31 de desembre de 2021 .
Quarta.- Preu
El preu d’adjudicació del contracte és de 374.550 euros sense IVA i 453.205,5 amb IVA.
Donada la naturalesa del contracte no procedeix la revisió de preus.
Cinquena.- Garantia
Per tal de respondre a l'acompliment d'aquest contracte, s'ha constituït a favor de l'administració una
garantia definitiva per l'import de 18.727.- euros, a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de
Catalunya, segons s'acredita per l'exhibició del corresponent resguard en aquest acte.
Sisena.- En cas de demora en el compliment del contracte, imputable a una o altra part, s’estarà a les
penalitats previstes al plec de clàusules administratives particulars.
Setena.- El contractista presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars, i al de
prescripcions tècniques, que regeixen la contractació, i es sotmet, per a tot allò que no hi estigui previst,
als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i
posterior normativa de desplegament.
Vuitena.- Corresponen al director gerent de l'ICS, les prerrogatives d'interpretació, modificació, suspensió
i resolució d'aquest contracte, en la forma i les condicions que la LCSP, preveu per als de naturalesa
administrativa (arts. 189 i ss).

Josep Maria Argimon i Pallàs
Director gerent de l’Institut Català de la Salut
Exp. núm.: CS/CC00/1101236830/21/AM

Maria Pilar Victory Sans
J. Touron, S.A

Relació d’annexes:



Annex adjudicació:



Annex Condicions contractuals
Annex A Condicions essencials d’execució
Annex B Règim d’incompliments i penalitats

Annex Adjudicació
Frigorifics

LOT 1

BARCELONA CIUTAT

67

LOT 2

CATALUNYA CENTRAL

15

LLEIDA

6

PIRINEU

4

LOT 3

METROPOLITANA SUD

26

LOT 4

METROPOLITANA NORD

64

GIRONA
LOT 5

TARRAGONA
TERRES DE L'EBRE

7
31
7

ANNEX - B
RÈGIM D’INCOMPLIMENTS I APLICACIÓ DE PENALITATS
Els materials objecte d’aquest contracte són essencials en tot procediment assistencial perquè
tenen la finalitat de coadjuvar tant als professionals com als propis pacients dels centres
sanitaris que gestiona l’ICS i també dels centres adherits.
El compliment defectuós o l’incompliment de les condicions establertes al contracte pot
representar un perill per al procediment assistencial i d’atenció al pacient.

1. Supòsits d’incompliments
I.

Incompliment de les condicions especials i les clàusules essencials del contracte
S’entén que s’ha incorregut en un incompliment de les condicions especials i essencials
del contracte, establertes a l’annex A, quan l’òrgan de contractació identifiqui que
l’empresa contractista està incursa en qualsevol de les circumstàncies allà determinades.
En qualsevol cas, s’entendrà que les clàusules i condicions definides al contracte i les
establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202 de la LCSP són infraccions greus.

II.

La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte
imputable a l’empresa contractista.

III.

La resistència als requeriments efectuats per l’ICS, o la seva inobservança en l’execució
del contracte.

IV.

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en el contracte i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un
perjudici molt greu a l’execució del contracte.

V.

La no disposició del sistema EDI establert al contracte.

VI.

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista a la factura.

2. Efectes d’incórrer en algun dels supòsits anteriors.
Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, l’ICS podrà acordar aplicar els següents efectes.

2.1.

Aplicació de penalitats

2.1.1.

Aplicació de penalitats econòmiques
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Les penalitats establertes en aquest apartat s’aplicaran quan l’incompliment obligui a l’òrgan de
contractació a realitzar una compra alternativa i l’incompliment tingui efectes en l’estoc de
seguretat i/o desabastiment al/s centre/s peticionari/s.
Les penalitats econòmiques també s’aplicaran en el cas que l’incompliment no pugui ser
solucionat amb compra alternativa per ser comercialitzat en exclusiva o no hi hagi alternativa en
el mercat.
Pels supòsits d’incompliment en el lliurament: suposarà la imposició d’una penalitat del 10 per
100 de l’import econòmic de cada comanda lliurada parcialment o no lliurada.
Pels supòsits de lliurament defectuós del material, la utilització de sistemes de treball, elements,
materials, màquines o personal diferents als previstos en el contracte i en les ofertes del
contractista: entre el 5 per 100 i el 10 per 100 de l’import econòmic de cada comanda lliurada
sense complir amb els requeriments del contracte.
La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions: suposarà la imposició d’una
penalitat del 10 per 100 de l’import total del contracte adjudicat.
Incompliment de la resta de condicions especials i essencials del contracte: suposarà la imposició
d’una penalitat d’entre el 1 per 100 i el 10 per 100 de l’import total del contracte adjudicat
descomptat en l’import de la factura que correspongui abonar, depenent de la gravetat de
l’incompliment.
Especificitats
Quan la compra alternativa realitzada per l’òrgan de contractació suposi un augment del preu
unitari adjudicat, la diferència entre els imports serà abonada per l’empresa contractista
principal en l’import de la factura que correspongui abonar, a més se li aplicarà un 10 per 100
en concepte de despeses de gestió.
Quan la compra alternativa no suposi cap alteració del preu unitari adjudicat a l’empresa
contractista suposarà l’aplicació del 10 per 100 en l’import de la factura que correspongui
abonar en concepte de despeses de gestió.
En els supòsits en que no hi hagi una alternativa vàlida en el mercat i/o només l’empresa
contractista pugui subministrar el material adjudicat se li aplicarà la penalització d’un 10 per
100 de l’import total del contracte, descomptat en l’import de la factura que correspongui
abonar.

2.1.2.

Resolució anticipada del contracte

L’òrgan de contractació podrà acordar la resolució anticipada del contracte quan, per causes
imputables al contractista, incompleixi l’obligació principal del contracte, entenent-se, en tot
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cas, que s’està en aquest supòsit quan s’incompleixin les obligacions essencials i especials
definides al contracte.
La resolució anticipada del contracte podrà tenir efecte sobre el grup de productes homogenis
als que l’empresa contractista hagi resultat adjudicatària i sobre tots els articles que formin part
del lot obligatori a la licitació, si s’escau.
Exemple: Grup d’articles adjudicats a l’empresa:
Codi 1:cànula de 2 mm
Codi 2:cànula de 5 mm
Codi 3:cànula de 6 mm – incompliments
Codi 4:catèter 5 FR
Codi 5:catèter 15 FR
Codi 6:catèter 25 FR
Resolució anticipada del contracte pels codis 1, 2 i 3.
Efectes de la resolució anticipada del contracte
La resolució anticipada del contracte representa, a tot els efectes, l’incompliment de les
condicions acordades en el contracte i per tant, un supòsit de la declaració de prohibició de
contractar, d’acord amb l’article 71.2.c de la LCSP.
La declaració per part de l’òrgan de contractació de la prohibició de contractar, només serà
aplicada quan: l’incompliment sigui greu i existeixi dol, culpa o negligència per part de l’empresa
contractista.
També li seran aplicades les penalitats que s’han definit prèviament en els apartats anteriors.
La prohibició de contractar que declari l’òrgan de contractació només tindrà efecte sobre els
béns objecte de la resolució anticipada del contracte que ha provocat la prohibició de
contractar i dins de l’àmbit de l’òrgan de contractació.
En la mateixa resolució on es declari la prohibició de contractar es determinarà la seva durada,
la qual, no podrà excedir de tres anys, a comptar des de la data de notificació a l’empresa
contractista.
Excepcions als efectes de prohibició de contractar
La condició d’estar en prohibició de contractar per part d’una empresa haurà de ser declarada
per aquesta, al DEUC o bé en declaració responsable, en cas que es presenti a noves licitacions
de l’ICS que tinguin el mateix objecte contractual de manera expressa. En aquests casos, per tal
d’admetre l’empresa en la nova licitació, la mesa de contractació o si no hi ha, l’òrgan de
contractació, sol·licitarà la presentació, en la nova licitació, de les mesures que hagi establert
l’empresa en prohibició de contractar per a garantir que els motius que la varen causar ja han
estat resolts.
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De comprovar-se que les causes que varen causar la prohibició de contractar han estat resoltes,
l’òrgan de contractació emetrà una resolució de revocació de la prohibició de contractar.

3.

Reincidència

La comissió de dos incompliments en el termini de dos mesos, podrà tenir com a conseqüència
la resolució anticipada del contracte.
La identificació de la reincidència en els incompliments es realitzarà a través de la informació
aportada per l’empresa contractista al GIC i/o els sistemes d’informació de l’operador logístic.

4.

Procediments

Tant en l’aplicació de penalitats com en la resolució anticipada del contracte l’òrgan de
contractació instruirà un expedient administratiu on es recolliran tots els fets i acords en relació
al/s incompliment/s de l’empresa contractista.
En tot cas es, donarà audiència a l’empresa contractista, i es procedirà d’acord amb l’article
191, 195 i 211 de la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran executius
immediatament.
Un cop solucionada la causa que va suposar la incoació de l’expedient administratiu, l’empresa
contractista haurà d’emetre el corresponent avís de restabliment de les obligacions contractuals
a través del GIC. Fins que no es registri aquest avís les penalitats continuaran tenint els seus
efectes.
S’entendrà finalitzat l’expedient administratiu un cop realitzat l’avís de restabliment de les
obligacions de l’empresa contractista.
Si s’acorda la resolució anticipada del contracte, l’expedient administratiu s’entendrà finalitzat
amb la notificació de dita resolució.

Aplicació de penalitats econòmiques
L’aplicació de les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quanties que, en
concepte d’abonament total o parcial, s’hagin de realitzar a l’empresa contractista.

Resolució anticipada del contracte
És l’òrgan de contractació qui acordarà la resolució anticipada del contracte un cop finalitzat el
tràmit d’audiència sense que hagi hagut oposició de l’empresa contractista. En aquest acord
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s’indicarà, en tot cas, pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució
o cancel·lació de la garantia que, si s’escau, hagi estat constituïda, la declaració de prohibició de
contractar, si escau, i la seva durada.
En el cas que l’empresa contractista formuli oposició l’expedient administratiu finalitzarà amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Al temps d’incoar-se l’expedient administratiu de resolució del contracte es podrà iniciar el
procediment per a l’adjudicació d’un nou contracte, si bé l’adjudicació d’aquest quedarà
condicionada a la terminació de l’expedient administratiu de resolució.
La tramitació en els dos procediments serà el d’urgència.
Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista restarà obligat, en la forma i amb l’abast
que determini l’òrgan de contractació, a adoptar les mesures necessàries per raons de
seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic.
Quan el contractista no pugui garantir les mesures indispensables que estableix el paràgraf
anterior, l’ICS podrà intervenir garantint la realització amb els seus propis mitjans o a través
d’un contracte amb un tercer. En qualsevol cas, aquesta circumstància s’ajustarà a les màximes
garanties de transparència.
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ANNEX - A
CONDICIONS ESPECIALS I CLÀUSULES ESSENCIALS D’EXECUCIÓ

Obligacions generals considerades condicions especials i essencials d’execució
1. Garantia de subministrament
Durant la durada de vigència del contracte les empreses adjudicatàries restaran obligades a:
D’acord amb les previsions de consum indicats, l’empresa contractista s’ha d’assegurar que
té capacitat de fabricació/distribució per a satisfer les necessitats de l’ICS, en qualsevol
moment, a partir de la data d’inici d’execució, essent la seva funció prioritària i essencial
l’abastiment als centres sanitaris, per tant, resten obligades mitjançant la presentació de la
seva proposta al subministrament dels béns segons necessitats successives i:
- amb la qualitat i referència exacta a la presentada en la oferta adjudicada
- amb el preu adjudicat
- en les quantitats exactes a les indicades a les comandes
- en els terminis establerts a les comandes
L’operador logístic de l’ICS i el centre peticionari ha de ser coneixedor en tot moment de
qualsevol possible incidència relacionada amb el lliurament dels béns adjudicats, ja sigui per
afectació del termini de lliurament, ja sigui per afectació de la qualitat del bé adjudicat. És
obligació de l’empresa contractista notificar qualsevol incidència anticipadament a la
Gerència de Compres a través del Gestor d’incidències en compres (GIC).
L’empresa contractista ha de subministrar de manera adequada i contínua per possibilitar el
compliment de les exigències dels centres peticionaris, admetent la possibilitat de
suspendre aquest subministrament només en casos excepcionals degudament justificats. La
suspensió s’haurà d’informar immediatament, a la Gerència de Compres a través del Gestor
d’incidències en compres (GIC).
L’empresa contractista té l’obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la
identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques o en els
atributs logístics dels béns adjudicats. Els canvis s’han d’informar immediatament, a la
Gerència de Compres a través del Gestor d’incidències en compres (GIC).
L’empresa contractista haurà de comunicar la suspensió o el cessament de les seves
activitats. Aquestes situacions s’han d’informar immediatament, a la Gerència de Compres a
través del Gestor d’incidències en compres (GIC).
Si l’empresa contractista proposa a l’òrgan de contractació el subministrament d’un
material alternatiu, aquest ha de ser de característiques i qualitat similars o igual al bé
adjudicat a aquesta. En tot cas, la proposta de compra alternativa s’ha d’informar a través
del GIC i esperar a que es doni el vist i plau per part de l’ICS.
2. Pel que fa a les obligacions socials
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L’empresa adjudicatària haurà de complir amb les següents disposicions:
Per a les empreses amb 50 treballadors o més i/o quan s’exigeixi en el conveni col·lectiu que
sigui aplicable:
L'empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim de 30 dies des de la
signatura del contracte, el Pla d’igualtat de conformitat amb el capítol III de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Així mateix, restarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació objecte del contracte,
mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat
de treball.
Nogensmenys també restarà obligada si així s’ha establert en el conveni col·lectiu que li
sigui aplicable.
Per a les empreses amb menys de 50 treballadors:
L’empresa que no estigui obligada a disposar d’un pla d’Igualtat en els termes del paràgraf
anterior, haurà de presentar en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del
contracte la proposta d’acció d’alguna de les mesures següents, mitjançant declaració
responsable signada per l’apoderat signant de la oferta adjudicada:
a) Disposició de representació equilibrada de dones i homes en tots i cada un dels grups i
categories professionals.
b) Mesures per a la millora de l’accés a l’ocupació i la promoció professional de les dones en
els sectors, ocupacions i professions en què siguin poc presents.
c) Promoció de l’accés de les dones als òrgans de direcció per a garantir la representació
equilibrada de tots dos sexes d’acord amb l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d'igualtat efectiva de dones i homes.
d) Implantació les garanties corresponents per a aplicar criteris igualitaris de retribució de
dones i homes, i també l’adequada valoració de llocs de treball tenint en compte la
perspectiva de gènere.
e) Adopció de mesures per a implantar formes flexibles i horaris racionals d’organització del
temps de treball, que facin possible la coresponsabilitat de dones i homes en el treball
domèstic i de cura de persones i que permetin de conciliar la vida personal i laboral.
f) Adopció de mesures contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, incloenthi les accions preventives i sancionadores i l’elaboració d’un protocol de prevenció.
g) Protocol d’ús de llenguatges inclusius no sexistes ni androcèntrics i publicitat no sexista
en la comunicació interna, els productes, els serveis i el màrqueting de l’empresa.
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i) Actuacions relatives a la responsabilitat social corporativa destinades a promoure
condicions d’igualtat de dones i homes en el si de l’empresa.
j) Establiment de permisos de paternitat, de caràcter individual i intransferible, de quatre
setmanes consecutives des del finiment del permís de maternitat, afegit al permís que
estableix la legislació vigent.
k) Promoció de polítiques efectives de flexibilitat empresarial.
En cas que l’empresa adjudicatària disposi del distintiu d’excel·lència empresarial en
matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball, d’acord amb el que estableix
l’article 50 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes i l’article 10 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, haurà
de presentar aquest distintiu en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del
contracte i haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, totes les accions que
l’empresa ha plantejat per a que li sigui concedit el distintiu.
Aspectes generals
Aquestes condicions especials d’execució s’han d’entendre vinculades a l’objecte
contractual en relació a les persones que gestionin el contracte, ja siguin administratius,
tècnics o qualsevol altre professional amb qui l’ICS, els seus centres territorials o el seu
operador logístic hagi de tenir relació en l’execució del contracte.
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar, en qualsevol moment durant l’execució del
contracte, informació i documentació en relació a aquestes condicions especials del
contracte.
Consideracions a tenir en compte, en aplicació del Reial Decret Legislatiu 6/2019:
Les empreses de més de 150 persones treballadores i fins a 250 persones treballadores
comptaran amb un període per a l'aprovació dels plans d'igualtat fins el 7 de març de 2020.
Les empreses de més de 100 i fins a 150 persones treballadores, comptaran amb un
període per a l'aprovació dels plans d'igualtat fins el 7 de març de 2021.
Les empreses de 50 a 100 persones treballadores comptaran amb un període per a
l'aprovació dels plans d'igualtat fins el 7 de març de 2022.

3. Pel que fa a consideracions d’ètica en la contractació
L’empresa adjudicatària assumeix les obligacions següents:
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.
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b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Declarar si té alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa
l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de
l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) 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 la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes 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.
h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Unió Europea.

Pel que fa a consideracions en relació a la protecció de dades de caràcter personal

- L’obligació del contractista de tractar les dades únicament per la finalitat per a la qual s’han
cedit les dades de caràcter personal.
- L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1
de l’article 202de la LCSP.
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- L’obligació de l’empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del contracte una
declaració, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 12 d’aquest plec, en què posi de
manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests.
- L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de
la informació facilitada en la declaració a què es refereix l’apartat anterior.
- L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els
servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a
les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se
n’encarregui la realització.
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