Junta de Govern Local
Serveis Socials i Gent Gran
c/Portalet 4, 4a planta - 08401 Granollers Tel: 938426665 Fax: 938426732

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
8 d'octubre de 2019 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Inici de licitació del contracte de serveis de gestió del Punt de Trobada.
Número Expedient: 219/2019/48
1. D’acord amb l’informe tècnic emès, per la tècnica del Servei de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Granollers, la senyora Roser Ruiz Rodríguez, de data 03 d’octubre de 2019
on es justifica la necessitat de contractar el servei de de gestió tècnica del Servei de Punt de
trobada de Granollers depenent de Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers, per un
termini d’execució de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga, sense que el termini màxim
pugui excedir dels 48 mesos.
2. El pressupost màxim de la licitació és de 210.100€, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 191.000,00 € de pressupost net i 19.100,00 € en concepte d'IVA (10%), segons
desglòs per anualitat:
Any

Import Base

IVA (10%)

Total IVA inclòs

Exercici 2020 (1 gener a 31 desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

Exercici 2021 (1 gener a 31 Desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

Total per 2 anys de contracte

191.000,00 €

19.100,00 €

210.100,00 €

I en cas de pròrroga:
Any

Import Base

IVA (10%)

Total IVA inclòs

Exercici 2022 (1 gener a 31 desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

Exercici 2023 (1 gener a 31 Desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

Total per 2 anys de contracte

191.000,00 €

19.100,00 €

210.100,00 €
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3. El valor estimat del contracte és de 458.400,00€, sense incloure l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP, segons detall:
Període executiu ( 2 anys)

191.000,00 €

Període pròrroga ( 2 anys)

191.000,00 €

Modificació 20% s/període executiu

38.200,00€

Modificació 20% s/període pròrroga

38.200,00€

TOTAL

458.400,00€

4. La despesa es farà efectiva amb càrrec a les partides pressupostàries següents
Any

Partida

Import Base

IVA (10%)

Total IVA
inclòs

Exercici 2020 (1 gener J5121.23120.22799
a 31 desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

Exercici 2021 (1 gener J5121.23120.22799
a 31 Desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

191.000,00 €

19.100,00 €

210.100,00 €

Total per 2 anys de contracte

A tenor de l’article 117.2 i Disposició Addicional 3.2 de la LCSP, atès que quan el contracte
es formalitzi en l’exercici anterior al de l’inici de la seva execució, l’adjudicació quedarà
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les
obligacions derivades del contracte en l’exercici corresponent.
5. El responsable del contracte d'acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, és la Senyora Roser Ruiz Rodriguez, tècnica del servei de
Serveis Socials.
6. S'han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
particulars corresponents per adjudicar aquesta contractació mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, d'acord amb l'article 116 i 156 i següents de la Llei 9/2017, 08 de
novembre que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Fonaments de dret:


Article 17 i article 22.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a la qualificació dels contractes de serveis no sotmesos a
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regulació harmonitzada per no superar el llindar establerts pels contractes de serveis de
l’Annex IV de l’esmentada llei.


Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.



Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la designació del responsable del contracte.



Article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la insuficiència de medis propis.



Article 107.1 e la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la exempció de garantia definitiva en els contractes de Serveis socials de
l’Annex IV.



Article 117.2 i Disposició Addicional 3.2 e la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de
contractes del sector públic pel que fa a la licitació en exercici pressupostari anterior a
l’execució.



Article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert.

Resolc:
Primer. Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de gestió tècnica del Punt
de trobada de Granollers, per un termini d’execució de 24 mesos, amb possibilitat de
pròrroga, sense que el termini de vigència pugui excedir de 48 mesos , mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
Segon.- Declarar la plurianualitat i sotmetre a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
corresponent. la despesa del contracte del servei de gestió tècnica del Punt de trobada de
Granollers amb un pressupost màxim de 210.100 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 191.000,00 € pressupost net i 19.100 € en concepte d'IVA (10%) amb càrrec a les
partides pressupostàries:
Any

Partida

Import Base

IVA (10%)

Total IVA
inclòs

Exercici 2020 (1 gener J5121.23120.22799
a 31 desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

Exercici 2021 (1 gener J5121.23120.22799
a 31 Desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

191.000,00 €

19.100,00 €

210.100,00 €

Total per 2 anys de contracte
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Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària.
Quart. Designar com a responsables del contracte a la senyora Roser Ruiz Rodriguez,
tècnica del Servei de Serveis Socials
Cinquè. Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al Perfil del contractant i a l’ ETauler de la web municipal.
Sisè. Comunicar a l'Àrea de Govern i Economia, departament de comptabilitat, el present
acord.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 09/10/2019.

Signat digitalment per Segell Òrgan
Ajuntament de Granollers
09/10/2019
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