Núm. de contracte: PRO/2022/89
(Inicial: CONTR/2019/364)

REUNITS
D’una part el Sr. Pere Mateu Soler i, d’altra, el Sr. Ramon Falguera Villeja
ACTUEN
El senyor Pere Mateu Soler en qualitat de Director de Xarxa ferroviària i projectes de
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA , amb domicili a Barcelona, C/Vergós
44, i el senyor Ramon Falguera Villeja en nom i representació de SALICRU, S.A, amb domicili a
Mataró, C/Pagessia 98.
Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,
FAN CONSTAR
I.- Que el dia 28 de novembre de 2019 van formalitzar un contracte regulador de Servei de
manteniment preventiu i correctiu dels SAIs d’enclavaments dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, amb una vigència inicial de 3 anys, adjudicat a través del corresponent procés de
licitació (NS72/19 – CONTR/2019/364).
II.- Que en l’esmentada licitació estava prevista la pròrroga del contracte.
III.- Que, d’acord amb l’informe justificatiu emès a l’efecte, i amb la resolució de l’òrgan de
contractació d’FGC de data 17 de juliol de 2022, s’ha acordat prorrogar l’esmentat contracte.
Que, per tal de regular les condicions relatives a la pròrroga del contracte, les parts formalitzen el
present contracte, en base a les condicions que es fan constar a continuació.
CLÀUSULES
Primera.- Objecte i vigència
L’objecte de la present és prorrogar el contracte relatiu al Servei de manteniment preventiu i
correctiu dels SAIs d’enclavaments dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per un termini
des del dia 28 de novembre de 2022 fins al dia 27 de novembre de 2023.
Segona.- Clàusula residual
Respecte la resta de condicions no previstes ni modificades en aquesta pròrroga, les parts fan una
remissió expressa a l’aplicació del que estableix el contracte signat en data 28 de novembre de
2019.

Tercera.- Formalització
El present contracte s’entendrà per formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.
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