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Informe on s’exposa la necessitat de prorrogar el contracte de referència 

 

A aquest informe li correspon a la justificació de la necessitat d’acordar la pròrroga de 

l’expedient de contractació esmentat. 

 

Atès que en data , 1 i 19 de desembre de 2016 el Consorci de Salut i d’Atenció Social de 

Catalunya, S.A. va subscriure amb VALORIZA FACILITIES,  S.A.U (LOT 1 Manteniment 

d’infraestructures i edificis per encàrrec de : Consorci de Salut i d’Atenció Social de 

Catalunya, S.A, CSC Atenció Social, SL, CSC Vitae, SA, Projectes Sanitaris i Socials, SA,) i 

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U. (LOT 2 Serveis de reparació i manteniment d’ aparells 

radiològics, Electromèdics i Electroterapèutics  pels centres: CSC Atenció Social, SL, CSC 

Vitae  SA, i Projectes Sanitaris i Socials, SA) el contracte del Servei integral de manteniment 

amb destinació als centres gestionats per entitats del Grup Consorci de Salut i d’Atenció 

Social de Catalunya, SA.,  els quals tenien una durada de tres anys i podien ser prorrogats per 

3 anys mes. 

 

Atès que en data 1 de novembre de 2019  van ser prorrogats per un any  amb vigència des de 

l’1 de gener de 2020 fins el dia 1 de gener de 2021 

 

Atès que els contractes poden ser prorrogats per dos anys més, segons les previsions dels 

plecs que regeixen l’expedient de referència, i donat que la prestació del servei és 

absolutament satisfactòria en el sentit que durant la vigència inicial dels contractes no hi ha 

hagut incompliments o problemes per part dels contractistes i aquests han respost 

correctament davant qualsevol necessitat de l’entitat contractant i, vist que roman la necessitat 

de contractació dels serveis esmentats: 

 

Proposo a l’òrgan de contractació que acordi les pròrrogues dels contractes del Servei 

integral de manteniment amb destinació als centres gestionats per entitats del Grup Consorci 

de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA, per encàrrec de Consorci de Salut i d’Atenció 

Social de Catalunya, S.A. corresponents als LOTS 1 i 2 i per un termini d’un any a comptar 

des de la finalització de la vigència inicial, és a dir, des de l’1 de gener de 2021 fins el dia 

1 de gener de 2022. 

 

 

 

 

Sr. Jose Augusto Garcia Navarro 

Director General 

CSC Serveis Instrumentals, SAU 
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