CONTRACTE
MANTENIMENT CORRECTIU DE TERCER NIVELL DEL SISTEMA D'AJUDA A
L'EXPLOTACIÓ (ANY 2021)
EXP. NÚM: C-7/2020
REUNITS
D'una part, el senyor JORDI BAIGET I CANTONS, amb DNI

, en nom i

representació de l’empresa SERMETRA, SL, amb seu al carrer Muntaner, 315-321, de
Barcelona (08021), amb NIF B-63269799, i en ús de les facultats que té conferides en virtut
de l'Acord del Consell d'Administració de la societat SERMETRA, SL de data 10 de gener
de 2020.
D'altra part, el senyor ANTONIO HERNÁNDEZ BAJO amb DNI

, en nom i

representació de l’empresa GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, SAU, amb seu
al carrer Isaac Newton 11, 28760 Tres Cantos, Madrid i amb NIF número A-83135111.
Ambdues parts es reconeixen, mútua i recíprocament, personalitat i capacitat suficient per
a obligar-se mitjançant el present contracte i
EXPOSEN
Primer.- Que SERMETRA, SL és una societat que té per objecte la gestió del manteniment
dels sistemes de la integració tarifària, dels sistemes d’ajut a l’explotació en aquest àmbit i
del lloguer de les infraestructures comunes requerides, així com dels treballs que es deriven
de l’evolució d’aquests sistemes.
Segon.- Que SERMETRA, SL ha licitat pel procediment negociat la contractació del servei
de “Manteniment correctiu de tercer nivell del Sistema d'Ajuda a l'Explotació (any 2021)”.
Tercer.- La contractació de la despesa ha estat efectuada amb càrrec a la partida
pressupostària 2021 00 523 2120001 01.
Quart.- Que, tramitat el procediment per a la contractació d’aquests serveis, en data 25 de
novembre de 2020 s’ha acordat adjudicar a l’empresa GRUPO MECÁNICA DEL VUELO
SISTEMAS, SAU.
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Cinquè.- Que ambdues parts convenen en formalitzar el present contracte de serveis de
“Manteniment correctiu de tercer nivell del Sistema d'Ajuda a l'Explotació (any 2021)”,
d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
1.1.- El present contracte té com objecte la prestació pel Contractista del serveis
consistents en l’operació de “Manteniment correctiu de tercer nivell del Sistema d'Ajuda a
l'Explotació (any 2021)”, amb l’abast i contingut que resultin del Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeixen per aquest
Contracte.
1.2.- El Contractista es compromet a realitzar el contracte amb estricta subjecció als Plecs
de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeixen per a
aquesta contractació i a la seva oferta, que s’acompanyen com Annexos núm. 1 i 2 al
present contracte, com a parts integrants del mateix.
1.3.- En cas de contradicció entre el contingut d’aquest contracte i els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques i l’oferta, les parts acorden que
preval en primer lloc el contracte, en segon lloc els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i de Prescripcions Tècniques i en tercer lloc, l’oferta.
1.4.- El present contracte és de naturalesa privada, i es regeix per allò estipulat en el
paràgraf precedent. En tot allò que no estigui previst, es regirà per la normativa de
contractació pública, i subsidiàriament, per les normes de Dret privat.
SEGONA.- PREU
2.1.- El preu total del contracte és de CENT CINQUANTA-UN MIL DOS-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (151.262,62 €), IVA exclòs.
2.2.- Els pagaments s’efectuaran mensualment a la presentació de les corresponents
factures i prèvia certificació del Gerent de la societat.
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TERCERA.- TERMINI DE VIGÈNCIA
El termini d’execució dels treballs objecte d’aquest contracte és el que es desprèn del Plec
de Clàusules Administratives Particulars, és a dir, d’un any comptador a partir de l’1 de
gener de 2021, o des de la data de formalització del contracte si aquesta fos posterior, i
fins el 31 de desembre de 2021.
La data de formalització d’aquest contracte serà a la data de subscripció per ambdues parts
signatàries.
QUARTA.- GARANTIA DEFINITIVA
Per a respondre del compliment del present contracte, el contractista ha dipositat, a l’Àrea
competent de la societat SERMETRA, SL, la garantia definitiva per import de SET MIL
CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (7.563,13 €), segons
acredita mitjançant exhibició en aquest acte de la corresponent carta de pagament,
fotocòpia de la qual s’uneix com annex núm. 3 al present contracte.
CINQUENA.- GARANTIA DELS SERVEIS
El Contractista s’obliga a esmenar totes les deficiències que apareguin en els treballs
realitzats en execució d’aquest Contracte durant la vigència del mateix i fins la finalització
del termini de garantia, que s’estableix en tres mesos des de la seva finalització.
SISENA.- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ
No s’escau, atès l’objecte d’aquest procediment de contractació. Aquest contracte només
es pot encomanar a una única empresa que és qui gestiona els serveis de Manteniment
correctiu de tercer nivell del Sistema d'Ajuda a l'Explotació, dins l’àmbit de vigència del
sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona
SETENA.- REVISIÓ DE PREUS
D’acord amb l’apartat H del Quadre de característiques del contracte del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, no s'aplicarà cap clàusula de revisió de preus en aquest
contracte.
VUITENA.- CONFORMITAT ALS PLECS
El senyor ANTONIO HERNÁNDEZ BAJO, actuant en nom i representació de l'empresa
GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, SAU, presta la seva conformitat al Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen
per a aquesta contractació, signant-ne un exemplar que s'uneixen com a annex núm.1.
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NOVENA.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
En tots aquells casos en què l'objecte del contracte és subjecte a les disposicions sobre
propietat intel·lectual, la persona adjudicatària cedirà en exclusiva a la societat
SERMETRA, SL tots els drets de comunicació pública, distribució, transformació i
reproducció dels treballs objecte del contracte, com també dels resultats que s'obtinguin,
sense limitació temporal ni territorial, sobre qualsevol suport, mitjançant qualsevol idioma i
per qualsevol sistema o modalitat d'explotació existent o que pugui existir. L'import de
l'adjudicació inclou la participació que pogués pertocar a l'autor/a en els ingressos de
l'explotació.
DESENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’empresa contractista s’obliga, a més de les obligacions al seu respecte fixades en els
plecs que regeixen aquesta contractació, al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE,
la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002,
relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de
les comunicacions electròniques, així com qualsevol altra normativa nacional i de la Unió
Europea que sigui d’aplicació en matèria de protecció de dades en relació a les dades de
caràcter personal a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte.
ONZENA.- CONFIDENCIALITAT
Tota la informació de Sermetra a la qual el contractista tingui accés amb motiu del
contracte, s’ha de considerar com a confidencial i l’adjudicatari no en pot fer ús fora del
marc del contracte, durant la vigència del contracte, ni un cop exhaurit el mateix.
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a aquesta
societat contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no
podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit
de l’execució directa del contracte.

4

DOTZENA.- PENALITATS
Seran d’aplicació al present contracte les penalitats per execució defectuosa o retard en el
compliment, previstes a aquests efectes en els articles 192 i 193 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, així com les establertes específicament en el
plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques com a
sistema específic i general de penalitats.
TRETZENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
13.1.- Són causes de resolució del contracte les següents:
.La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la
successió del contractista.
.La declaració de concurs en els termes de la l’article 61.2 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol
o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
.El mutu acord entre SERMETRA i el contractista.
.La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
.L’incompliment de l’obligació principal del contracte.
.L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en
més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
.L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució
del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
13.2.- Així mateix, és causa de resolució del contracte la violació de l’obligació de
confidencialitat en l’elaboració dels treballs objecte del contracte, i a tots els efectes, s’ha
de considerar com a incompliment del contracte per culpa del consultor.
13.3.- En cas de resolució del contracte per causes imputables al contractista, SERMETRA,
SL podrà reclamar al contractista els danys i perjudicis que li pugui ocasionar.
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CATORZENA.- RÈGIM JURÍDIC
El present contracte es regeix per les normes contingudes a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic i aquelles altres disposicions legals que siguin
d’aplicació.
QUINZENA.- JURISDICCIÓ
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació i les modificacions d’aquest
contracte basades en l’incompliment dels articles 204 i 205 de la LCSP en els termes de
l’article 27 de la mateixa.
L’ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre de les controvèrsies en relació als
efectes i extinció dels contractes privats, a excepció dels supòsits de modificacions
contractuals en els termes del paràgraf anterior.

I per què consti tot el que s'ha convingut, els interessats signen electrònicament el contracte
a un sol efecte. La data del contracte serà la de l’última signatura.
Per SERMETRA, SL
Jordi Baiget
Cantons
SERMETRA, SL
(B-63269799)

Signat digitalment per
Jordi Baiget Cantons
SERMETRA, SL
(B-63269799)
Data: 2020.12.17
13:42:39 +01'00'

El contractista
Firmado digitalmente
09330579P
por
ANTONIO
ANTONIO HERNANDEZ
A83135111)
HERNANDEZ (R:
Fecha: 2020.12.17
(R: A83135111) 08:47:36 +01'00'

Jordi Baiget i Cantons

Antonio Hernández Bajo

Director general

GRUPO MECÁNICA DEL VUELO
SISTEMAS, SAU
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