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

Manuel Monfort Pastor, secretari general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
16 de febrer de 2021 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Inici de licitació del contracte de servei d'atenció domiciliaria.
Número Expedient: 17/2021/48
1.- D’acord amb l’informe tècnic emès per la tècnica referent de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Granollers on es justifica la necessitat de contractar el servei d’atenció a
domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Granollers per un termini
d’execució d’1 any i amb possibilitat de pròrroga fins a 1 any més.
2.- La despesa global derivada d'aquest acord marc no es pot concretar anticipadament, ja
que la configurarà la despesa real acumulada, durant el període de vigència d'aquest i
segons les necessitats de l'òrgan de contractació. No obstant això, perquè les empreses
puguin calcular adequadament les seves ofertes en base a la despesa dels exercicis
anteriors i la projecció futura prevista, s'estima un volum de contractació màxim de
1.138.260,91 € més 45.530,44 € de l’IVA (4%) que fan un total de 1.183.791,35€ pel període
executiu amb una estimació de 61.228 hores de servei. D’aquestes hores, es preveu que
unes 47.826 hores siguin de treballadora familiar i la resta, 13.402 hores de Auxiliar de la
Llar.
L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir els esmentats imports si les factures, un cop
finalitzat el contracte, ascendeixen a una quantitat inferior a la inicialment prevista.
D’acord amb allò que prescriuen els articles 309 de la LCSP i 197 del RGLC, el sistema de
determinació del preu del contracte es basa en preus unitaris. Cost/hora treballador/a
familiar i auxiliar de la llar.
Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen a continuació:
• Treballador/a Familiar: Preu màxim: 19,19 euros/hora + 0,77(IVA 4%)= 19,95€
• Auxiliar de la Llar: Preu màxim: 16,45euros/hora + 0,66 (IVA 4%) = 17,11€
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY
JULIOL A
DESEMBRE 2021
GENER A JUNY

PARTIDA

IMPORT BASE

IVA 4%

K4211.23117.22799 458.893,83€

18.355,75€

TOTAL IVA
INCLÒS
477.249,58€

K4211.23117.22799 458.893,83€

18.355,75€

477.249,58€
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DEL 2022
TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

917.787,66€

36.711,50€

954.499,16€

SAD SOCIAL
ANY

PARTIDA

IMPORT BASE

JULIOL A
K4211.23112.22799 110.236,63€
DESEMBRE 2021
GENER A JUNY
K4211.23112.22799 110.236,63€
DEL 2022
TOTAL CONTRACTE PER UN ANY
220.473,26€

IVA 4%
4.409,47€

TOTAL IVA
INCLÒS
114.646,09€

4.409,47€

114.646,09€

8.818,94€

229.292,18€

I en cas de pròrroga:
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY

PARTIDA

IMPORT BASE

JULIOL A
K4211.23117.22799 458.893,83€
DESEMBRE 2022
GENER A JUNY
K4211.23117.22799 458.893,83€
DEL 2023
TOTAL PRÒRROGA PER UN ANY
917.787,66€

IVA 4%
18.355,75€

TOTAL IVA
INCLÒS
477.249,58€

18.355,75€

477.249,58€

36.711,50€

954.499.16€

SAD SOCIAL
ANY

PARTIDA

IMPORT BASE

JULIOL A
K4211.23112.22799 110.236,63€
DESEMBRE 2022
GENER A JUNY
K4211.23112.22799 110.236,63€
DEL 2023
TOTAL PRÒRROGA PER UN ANY
220.473,26€

IVA 4%
4.409,47€

TOTAL IVA
INCLÒS
114..646,09€

4.409,47€

114..646,09€

8.818,94

229.292,18

3.- El valor estimat es calcula en (2.731.826,18€), sense incloure l'Impost sobre el Valor
Afegit. En tot cas, aquest valor té caràcter orientatiu i no vinculant.
Període executiu
Modificació del p. executiu
Pròrroga
Modificació de la pròrroga

1.138.260,91 €
227.652,18 €
1.138.260,91 €
227.652,18 €

4.- L’Ajuntament de Granollers dotarà els pressupostos ordinaris dels exercicis econòmics
afectats per aquesta contractació, amb el crèdit suficient per atendre les despeses que se'n
derivin, o equivalent dels exercicis afectats .
Aquestes despeses resten subjectes a l'autorització en el pressupost de cada exercici del
corresponent crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l'art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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5. Es designa com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 de la
LCSP, a la senyora Berta Castells Bellavista.
6. Vistes les característiques del contracte i el seu valor total estimat, el procediment de
contractació adient és el procediment obert, atès la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
7. 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 la Llei 9/2017, 08 de novembre que aprova la Llei de
contractes del sector públic
Fonaments de dret:
1.- Article 17 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel que
fa a la qualificació dels contractes de serveis
2.- Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic,
pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar
3.-.Article 62 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel que
fa a la designació d'un/a responsable del contracte de cada entitat.
4.- Articles 156 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, de contractes del Sector Públic, pel
que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment obert.
Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer.- Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei d’atenció a domicili de
suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Granollers per un import màxim de
1.138.260,91 € més 45.530,44 € de l’IVA (4%) que fan un total de 1.183.791,35€ pel període
executiu amb una estimació de 61.228 hores de servei i els preus unitaris de sortida
següents amb càrrec a la partida que s’indiquen:
• Treballador/a Familiar: Preu màxim: 19,19 euros/hora + 0,77 (IVA 4%)= 19,95 €
• Auxiliar de la Llar: Preu màxim: 16,45euros/hora + 0,66 (IVA 4%) = 17,11€
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY

PARTIDA

JULIOL A
K4211.23117.2279
DESEMBRE 2021
9
GENER A JUNY
K4211.23117.2279
DEL 2022
9
TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

IMPORT BASE

IVA 4%

458.893,83€

TOTAL IVA
INCLÒS
18.355,75€ 477.249,58€

458.893,83€

18.355,75€ 477.249,58€

917.787,66€

36.711,50€ 954.499,16€

SAD SOCIAL
ANY

PARTIDA

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA
INCLÒS
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JULIOL A
K4211.23112.2279
DESEMBRE 2021
9
GENER A JUNY DEL K4211.23112.2279
2022
9
TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

110.236,63€

4.409,47€ 114.646,09€

110.236,63€

4.409,47€ 114.646,09€

220.473,26€

8.818,94€ 229.292,18€

I en cas de pròrroga:
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY

PARTIDA

JULIOL A
K4211.23117.2279
DESEMBRE 2022
9
GENER A JUNY
K4211.23117.2279
DEL 2023
9
TOTAL PRÒRROGA PER UN ANY

IMPORT BASE

IVA 4%

458.893,83€

TOTAL IVA
INCLÒS
18.355,75€ 477.249,58€

458.893,83€

18.355,75€ 477.249,58€

917.787,66€

36.711,50€ 954.499.16€

SAD SOCIAL
ANY

PARTIDA

JULIOL A
K4211.23112.2279
DESEMBRE 2022
9
GENER A JUNY DEL K4211.23112.2279
2023
9
TOTAL PRÒRROGA PER UN ANY

IMPORT BASE

IVA 4%

110.236,63€

TOTAL IVA
INCLÒS
4.409,47€ 114..646,09€

110.236,63€

4.409,47€ 114..646,09€

220.473,26€

8.818,94

229.292,18

amb possibilitat de pròrroga d’1 any més, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària,
d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.
Segon.- Declarar la plurianualitat del contracte que s’executarà en l’exercici 2022 a 2023
d’acord la distribució indicada en el primer punt
Tercer.- Autoritzar la despesa per un import de 1.138.260,91 € més 45.530,44 € de l’IVA
(4%) que fan un total de 1.183.791,35€ en les aplicacions pressupostàries que s’indicaran
per a cadascun dels contractes derivats o equivalents dels exercicis afectats.
Quart. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació el seu procés d'adjudicació mitjançant
procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària.
Cinquè. Dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per
atendre les despeses que es derivin d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació
contractual a l'existència de crèdit adequat i suficient, segons els imports indicats en el
segon punt d'aquest acord.
Sisè.- Designar com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 de
la LCSP, a la senyora Berta Castells Bellavista.
Setè.- Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al perfil del contractant i a l’etauler de la web municipal.
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Vuitè.- 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 17/02/2021.
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