EXPEDIENT 2018/077
CONTRACTE LOT 3 MATERIAL SANITARI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS
MATERIALS PER AL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO DE
GRANOLLERS, A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT ORDINARI I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA

REUNITS

D'una banda el senyor Josep Mayoral i Antigas amb DNI 36501040V, com a President i en representació
del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero, que té el domicili social en aquesta localitat, Camí
de Santa Quiteria, s/n amb el NIF número Q0801565C , assistit pel secretari per delegació del Consorci,
Alfred Lacasa Tribó , que dona fe de l’acte.

I d'altra banda el senyor Francesc Bellavista Jonch amb NIF 52155971K en nom i representació de
l'empresa FARMÀCIA BELLAVISTA de D. Francesc Bellavista Jonch amb domicili social a la avinguda
Francesc Macià, 56 de Granollers (08401)

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest contracte
i,

MANIFESTEN

I.

Mitjançant resolució del president del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero nº 139/2018
de data 4/12/2018 es va aprovar la contractació del subministrament de diversos materials per al
Centre d’Educació Especial Montserrat Montero de Granollers (Lot 1 material d’oficina; Lot 2 material
didàctic i educatiu; Lot 3 material sanitari i Lot 4 material d’ús higiènic), per un període de 24 mesos, es
va declarar la plurianualitat i es va autoritzar la despesa per un import màxim de 24.214,23 € més
5.084,99 € d’IVA el que fa un total de 29.299,22 €, amb càrrec a les partides pressupostàries a
continuació indicades de l’exercici 2019 o equivalent del exercicis futurs afectats, d'acord amb la
distribució detallada a continuació.
- Lot 3: Subministrament de material sanitari

LOT

3

Partida pressupostària

G649/32340/22199

2019
(01/01/2019 a 31/12/2019)
Import

IVA

3.305,79

694,21
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Total

2020
(01/01/2020 a 31/12/2020)
Import

4.000,00 3.305,79

IVA

Total

694,21

4.000,00

TOTALS LOT 3

3.305,79

694,21

4.000,00 3.305,79

694,21

4.000,00

i es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
particulars, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
II. Amb data 26/2/2019 la directora del Servei de Contractació i Compres va requerir electrònicament, la
documentació prèvia a l'adjudicació del Lot 3 (material sanitari) del contracte de subministrament de
diversos materials per al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero de Granollers, a l'empresa
FARMACIA BELLAVISTA-BELLAVISTA CB.
III. L’empresa FARMACIA BELLAVISTA ha presentat acta de dissolució de la Comunitat de Bens per
defunció del Sr. Bellavista Terrades copropietari conjuntament amb el Sr. Bellavista Jonch, que
actualment es el propietari al 100% per herència, segons certificat del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i ha presentat la resta de documentació requerida, d’acord amb la clàusula VI del plec de
clàusules administratives particulars.
IV. Mitjançant resolució del president del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero nº 2019/44
de data 14/3/2019, es va adjudicar el Lot 3 (material sanitari) del contracte de subministrament de
diversos materials per al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero de Granollers a l’empresa
FARMACIA BELLAVISTA de D. Francisco Bellavista Jonch amb DNI 52155971K, per un import màxim
de 6.611,57 euros més 1.388,43 euros d’IVA que fa un total màxim de 8.000,00 euros amb un
percentatge de descompte del 20% tant pels productes standard de l’annex 3 del PPT com pels
productes no standard que es necessitin, amb un termini d’execució de 24 mesos amb efectes de
l’1/4/2019 fins el 31/3/2019 i la següent distribució:
L Partida
O pressupostària
T

2019
(01/04/2019 a 31/12/2019)

2020
(01/01/2020 a 31/12/2020)

Import

Import

IVA

Total

IVA

Total

2021
(01/01/2021 a 31/3/2021)
Import

IVA

Total

3 G649/32340/22199

2.479,34 520,66 3.000,00 3.305,79 694,21 4.000,00 826,44 173,55

1.000,00

TOTALS LOT 3

2.479,34 520,66 3.000,00 3.305,79 694,21 4.000,00 826,44 173,55

1.000,00

amb subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars i la
documentació aportada pel contractista, segons l’acord notificat amb data 19/3/2019.

En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents convenen celebrar aquest contracte, de conformitat amb
les següents,

CLÀUSULES

Primera - Objecte del contracte
L’objecte del present contracte de subministrament és el subministrament de material sanitari standard
(annex 3 del PPT) i no standard per al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero d’acord amb el
plec de prescripcions tècniques particulars.
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Segona - Naturalesa del contracte
Aquest contracte, proposat pel Consorci Administratiu d'Educació Especial Montserrat Montero de
Granollers, és administratiu de subministrament i el seu règim jurídic es troba constituït pel Plec de
clàusules administratives particulars i pel Plec de prescripcions tècniques particulars, així com, en allò que
no hi estigui regulat, per les normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre per la que es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE del Parlament Europeu i 2014/23/UE del Consell
de 26 de febrer de 2014. També per les altres normes de dret administratiu que resultin d’aplicació.
Supletòriament, aquest contracte es regeix per les altres normes de dret administratiu i en allò que no hi
estigui previst, per les normes del dret privat.
El senyor Francesc Bellavista Jonch , en representació de l'empresa FARMACIA BELLAVISTA es
compromet a portar a terme aquest contracte d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques,
que figuren a l’expedient, documents contractuals que accepten incondicionalment i sense cap reserva.

Tercera - Preu contracte
El preu del contracte es fixa en l'import màxim de 6.611,57 euros més 1.388,43 euros en concepte d’IVA
que fa un total màxim de 8.000,00 euros amb un percentatge de descompte del 20% tant pels productes
standard de l’annex 3 del PPT com pels productes no standard que es necessitin per al període executiu
de 24 mesos, segons desglòs:
L Partida
O pressupostària
T

2019
(01/04/2019 a 31/12/2019)

2020
(01/01/2020 a 31/12/2020)

Import

Import

IVA

Total

IVA

Total

2021
(01/01/2021 a 31/3/2021)
Import

IVA

Total

3 G649/32340/22199

2.479,34 520,66 3.000,00 3.305,79 694,21 4.000,00 826,44 173,55

1.000,00

TOTALS LOT 3

2.479,34 520,66 3.000,00 3.305,79 694,21 4.000,00 826,44 173,55

1.000,00

D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant
la seva durada incloent les pròrrogues.

Quarta - Facturació i abonaments a l'adjudicatari
L'adjudicatari haurà de realitzar una factura mensual a final de cada mes a nom del CONSORCI D'EDUCACIÓ
ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO (CIF:Q0801565C). En la factura s'haurà d'indicar obligatòriament el
número d'expedient a què correspon (2018/077 LOT 3), especificant el detall dels subministraments realitzats i
el número de document comptable que la responsable del contracte els facilitarà anualment.
L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments efectivament prestats i formalment
rebuts per l’Administració d’acord amb les condicions establertes en el contracte.
El pagament del preu podrà fer-se de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte, o, en el cas de
contractes de tractes successiu, mitjançant el pagament en cada un dels venciments que s’hagi estipulat, de
conformitat amb la regulació establerta a l’article 198 del LCSP.
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Els pagaments del preu es faran prèvia la presentació de factures, expedides per l'adjudicatari i conformades per
la tècnica responsable del contracte, d'acord amb els terminis establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, por la que s'estableixen “mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials”, sens perjudici d'allò que estableix el Reial Decret Llei 4/2013, de 22
de febrer.

Cinquena - Durada contracte
La durada d’aquest contracte de serveis serà de 24 mesos, amb efectes des de l’1 d’abril de 2019 fins al
31 de març de 2021.
Això no obstant, de conformitat amb allò que prescriu l’article 29.2 de la LCSP, el contracte serà
prorrogable de forma expressa per acord de l'òrgan de contractació per 24 mesos més, sempre que les
seves característiques es mantinguin inalterables durant el seu període de duració.
En tot cas, la data de començament dels treballs i/o lliuraments serà posterior a la de la signatura del
document de formalització del contracte. Amb la signatura de l’acta de rebuda de conformitat dels béns
subministrats i, en el seu cas, el transcurs del termini de garantia establert, acaba la durada del contracte.

Sisena - Condicions especials d'execució
S’estableixen les següents condicions especials d’execució de tipus social i laboral:
- L'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball i d'integració laboral, en particular:
a) Amb les condicions laborals reconegudes en els convenis col·lectius, pactes o acords d'empresa o
contractes laborals que siguin d'aplicació.
b) Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrits a l'execució del contracte i descrita
en el plec de prescripcions tècniques, bé com a conseqüència de la subrogació de treballadors en
qualsevol de les seves modalitats, bé per la definició de les condicions exigides per l'òrgan gestor per la
prestació del servei, sense que procedeixi suspensió o extinció dels contractes de treball de la plantilla
llevat les suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora i
d'acomiadaments disciplinaris.
c) Durant tot el període d'execució del contracte, a no minorar unilateralment les condicions de treball que,
en matèria de jornada i salari, i en els termes analitzats, així com a qualsevol millora sobre la legislació
laboral bàsica aplicable que correspongui en cada moment a les persones treballadores adscrites al
contracte en funció del conveni col·lectiu que resulti d'aplicació al presentar-se l'oferta, llevat acord explícit
entre empresa i la representació dels treballadors.
d) Tenir a disposició documentació complerta i verificable sobre els treballadors i treballadores empleats, a
presentar-la a l'òrgan de contractació d'acord amb el que s'estableix en aquest plec o quan aquest ho
requereixi i a advertir a les persones treballadores sobre la possibilitat d'una inspecció per part de dit
òrgan.
Aquestes condicions especials d'execució del contracte es consideren obligacions contractuals essencials.
Altres condicions d'execució, com a obligació essencial del contracte:
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a) A l'inici d'execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla d'igualtat entre homes
i dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2007 sobre la igualtat
efectiva entre homes i dones.
b) Que el licitador , les empreses filials, els contractistes, subcontractistes no realitzen operacions
financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalades per aquests o en el seu defecte per l'Estat Espanyol, i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública.
Es presentarà declaració de responsable.
En el supòsit que aquestes empreses tinguin relació amb els paradisos fiscals sense incórrer en les
actuacions il·legals descrites a l'apartat anterior, presentaran declaració de responsable, els moviments
financers i tota la informació relativa a aquesta situació.

El compliment de l’oferta presentada en tots els seus termes, també té caràcter d’obligació essencial del
contracte.

Setena - Lliurament, recepció i liquidació del contracte
El lloc fixat per al lliurament dels béns objecte del contracte és el Centre d'educació especial Montserrat
Montero, Camí de Sta. Quitèria, s/n de Granollers. Es lliuraran els béns en perfecte estat de funcionament
i en la forma que s’estableix en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. Les despeses de transport,
instal·lació i lliurament són a càrrec de l’adjudicatari.
En tot tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l’Administració, llevat que aquesta hagi incorregut
en mora al rebre’ls.

Vuitena - Responsable del contracte
Es designa a la senyora Carme Gràcia i Minguell, en qualitat d’ administradora del Consorci Montserrat
Montero, com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada,
tot d’acord amb la previsió de l’article 62.1 de la LCSP, corresponent-li entre d'altres les següents funcions:
a) Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident en
l'execució de l'objecte del contracte en els termes que millor convingui als interessos públics.
b) Resoldre les incidències sorgides en l'execució del contracte, seguint el procediment establert en
l'article 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant, RGCAP).
c) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de la garantia definitiva
d) Proposar, si escau, la pròrroga del contracte.
e) Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals.
f)

Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties.

g) Proposar l'ampliació del termini d'execució estipulat.
h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic.
i)

Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
l'execució del contracte.
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j)

Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a l'expedició de
certificacions.

k) Establir les directrius oportunes en cada cas, podent requerir a l'adjudicatari, a qualsevol moment,
la informació que precisi acosta l'estat d'execució de l'objecte del contracte, de les obligacions de
l'adjudicatari, i del compliment dels terminis i actuacions.
l)

Acordar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o restablir el bon ordre
en l'execució dels pactes, o quan el contractista, o persones d'ell depenent, incorri en actes o
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, havent d'adonar a l'òrgan de
contractació.

m) Proposar els reajustaments d'anualitats de conformitat amb l'article 96 del RGCAP.
n) Proposar i informar respecte de la suspensió de l'execució de la prestació.
o) Assistir als actes de recepció de les obres i subscriure la/s Acta/s de Recepció que acreditin la
conformitat o disconformitat en el compliment.
p) Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del contracte
ni s'oposi a les disposicions en vigor o a les derivades dels Plecs i altres documents contractuals.
q) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'òrgan de contractació.
r)

Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o elaboració del servei que
hagi de ser lliurat, o s'estigui prestant, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi,
comprovacions, estudis, enquestes, assajos, proves, o explicacions sobre la metodologia o
elements que se segueixen o s'empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes
disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del convingut.

s) Emetre informe en expedients de cessió del contracte.
t)

A donar a l'òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel Responsable del
Contracte.

Novena - Protecció de Dades de caràcter personal
D'acord amb l'article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a l'execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referència.
L’empresa adjudicatària s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4,
de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
L'adjudicatari s'obliga també a implementar les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la
seguretat de les dades i en especial les establertes al reglament de desenvolupament de la llei esmentada,
aprovat per reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d'acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer
automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament.

De conformitat amb l'article 133.1 de la LCSP, l'òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial, segons l'annex I que s'haurà
complimentat i lliurat en el sobre de documentació administrativa.
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En el cas de manca d'indicació (annex I) s'entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.

Desena - Obligacions del contractista.
El contractista adjudicatari s'obliga a complir les obligacions descrites en el Plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques particulars (clàusula XI.2).

Onzena- Penalitats per demora i execució defectuosa
Quan el contractista , per causes imputables al mateix, hagués incomplet l'execució parcial del
subministrament i/o les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar indistintament, per
la seva resolució o per la imposició de les penalitats.
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuació:

a) Per incompliment de les condicions especials d’execució: L’incompliment d’alguna de les
condicions d’execució establertes en el plec, donarà lloc a la imposició al contractista de les següents
penalitats:
Com a regla general, la seva quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, amb l’excepció,
que motivadament l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas es
podrà a arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del 10 %, respectivament. La reiteració en l’incompliment
podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial,
hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia.
L’incompliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució es podrà verificar per l’òrgan de
contractació en qualsevol moment durant l’execució del contracte, i en tot cas, es comprovarà al temps de
la recepció del subministrament.
b) Per compliment defectuós: Si , al temps de la recepció, el subministrament no es troba en estat de ser
rebut per causes imputables al contractista o no lliurar les característiques dels productes i la certificació de
la qualitat del lot quan siguin sol·licitats, la regla general serà imposar penalitats amb una quantia de 1%
del pressupost del contracte, a excepció que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que
l’incompliment és greu i molt greu, en aquest cas es podrà a arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del
10 %, respectivament. Es considera falta molt greu subministrar productes amb una qualitat inferior a la
sol·licitada. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat .
En cas de faltes greus, s'aplicarà una penalització del 5% de l'import d'adjudicació del contracte i en cas
de faltes molt greus s'aplicara una penalització del 10% de l'import d'adjudicació del contracte. La
reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
c) Per demora en l’execució del contracte: Quan el contractista, per causes que li fossin imputables,
presenti una demora en el termini de lliurament de les comandes del contracte, total o parcial, s'aplicarà
el que estableix els articles 192 i 193 de la LCSP pel que fa a la imposició d'aquestes penalitats.
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La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i
perjudicis, originats per la demora del contractista, a què pot tenir dret l’Administració.
Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que disposa l’article 195
de
la LCSP.
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requereix interpel·lació i intimació prèvia per part de
l’Administració.
La comissió de 3 infraccions en el termini d'un any pot ser objecte de resolució del contracte.

Les penalitats les imposarà l'òrgan de contractació mitjançant acord adoptat a proposta del responsable del
contracte, i es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que corresponguin de la factura
immediatament posterior a la data en que s'hagi produït l’incompliment.

Dotzena- Modificacions contractuals
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import total de les
modificacions serà més del 20 % del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article
204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte.
Causes previstes de modificació:
•
es podrà incrementar o disminuir el consum de subministraments donades les necessitats reals,
que superin o disminueixin la previsió inicial.
•

el preu del medicament, serà el que estableixi «L’Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre, por la
que se procede a la actualización en 2017 del sistema de precios de referencia de medicamentos
en el Sistema Nacional de Salud», o la normativa vigent al respecte.

LOT 3: Modificació 20% s/període executiu

1.322,32 euros + IVA

Tretzena – Despeses
Serà obligació de l’adjudicatari pagar tota classe de despeses que puguin ocasionar la prestació dels
subministraments.

Catorzena – Resolució
La resolució del contracte tindrà lloc en els casos que s’assenyalen en els articles 211 i 306 de la LCSP, i a
més quan:
a) el contractista incorri en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb l’Administració
Pública estipulades a l’article 71 i concordants de la LCSP durant l’execució del contracte, sempre que,
a criteri del Consorci, puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
b) l’Administració aixequi acta de no conformitat amb material empleat en el procés de fabricació dels
béns objecte del contracte perquè aquest no es correspon amb el de l’oferta presentada per
l’empresari.
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Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen als articles 213 i 307 de la
LCSP.
Quan el contracte es resol per culpa de l’adjudicatari aquest ha d’indemnitzar a l’Administració els danys i
perjudicis ocasionats.

Quinzena - Garantia
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte perquè, per la seva naturalesa o
característiques, aquest no es necessari atès que es tracta del subministrament de béns consumibles, el
lliurament i rebuda dels quals ha de fer-se abans del pagament del preu.

I perquè així consti i als efectes del que s'estableix en la vigent legislació, ambdues parts, amb l'assistència
del secretari per delegació del Consorci M.Montero, signen el present document en format electrònic i a un
sol efecte, en la ciutat de Granollers i en la data de la darrera signatura.
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