Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE núm. 21000082
Codi de
contracte

Import

21000082

Descripció

Posada en marxa i gestió del Servei d’Allotjaments de
Proximitat Provisionals APROP- Ciutat Vella adreçat a
persones en risc d´exclusió social i ateses pels serveis
socials, així com obrir l’equipament al barri i gestió
comunitària

100.424,18 euros
(IVA Inclòs)

REUNITS:
D’una banda, la Sra. Lidia Garcia Chicano, en nom i representació de l’Institut Municipal de Serveis Socials, en ús de les facultats
delegades per la Presidència de l’IMSS en data 17-06-2019, assistida en aquest acte per la Sra. Rosa Martin Niubó secretaria
delegada de l’Institut, per delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona, segons atribucions conferides en data de
4 de Març de 2019, d’acord amb el que disposen l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’article 3 del R.D. 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, així com la de trasllat d’acords o resolucions, prevista en l’article 192.2 del R.D 2568/1986, de 28 de Novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
D’altre part, Sr. José Giménez Castillo, amb DNI núm. 25926538H, en representació de l’empresa PROGESS, PROJECTES I
GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, S.L., amb CIF núm. B-59960526, segons ja consta acreditat a l’expedient de referència.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats necessàries per contractar i obligar-se i
MANIFESTEN:
Que per resolució de la Gerència de l’lMSS:
“ADJUDICAR el contracte de serveis 21000082 que té per objecte la gestió del servei d’allotjaments de Proximitat Provisionals
(APROP) Ciutat Vella, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada d’un any comptador a partir de la data
indicada en la formalització del contracte, a la mercantil Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, S.L. amb NIF B59960526,
per un import de 100.424,18 euros, IVA inclòs, dels quals 91.294,71 euros corresponen al pressupost net i 9.129,47 euros
corresponen a l’impost sobre el valor afegit al tipus del 10%, en haver estat el licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa
tenint en compte la millor relació qualitat-preu de conformitat amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars,
integrat el preu d’adjudicació pel preus nets següents:
- 83.240,07 euros, IVA exclòs, corresponents a la part de preu global del contracte
- 8.054,64 euros, IVA exclòs, corresponent als preus unitaris de: 32,29 euros per al servei d’atenció psicològica, 17,54 euros per al
servei de treballador familiar i 25,80 euros per al servei d’intervenció social per urgències.
havent-se acollit a la modalitat de constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, per la quantitat de 4.564,73
euros desglossats en 4.162,00 euros corresponents al 5 per 100 del preu global ofertat, IVA exclòs i 402,73 euros corresponents al
5 per 100 del pressupost base de licitació corresponent a la part de preus unitaris, IVA exclòs.
DISPOSAR LA DESPESA del contracte número 21000082 per un import de 100.424,18 euros (IVA inclòs) a favor de Progess,
Projectes i Gestió de Serveis Socials, S.L. amb NIF B59960526, i amb càrrec a la partida 0100-22732-23145, dels pressupostos
dels anys 2021 i 2022 amb el desglossament següent:
- Exercici pressupost 2021, 66.949,45 euros (60.863,14 euros d’import net i 6.086,31 euros d’IVA al tipus del 10 %).
- Exercici pressupost 2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, 33.474,73 euros (30.431,57 euros d’import net i
3.043,16 euros d’IVA al tipus del 10 %).
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar del següent al de la recepció per part de
l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, d’acord amb el previst a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives
particulars, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la
suspensió.
NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant.”

Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

ACORDEN:
FORMALITZAR en document administratiu el contracte 21000082 que té per objecte Posada en marxa i gestió del Servei
d’Allotjaments de Proximitat Provisionals APROP- Ciutat Vella adreçat a persones en risc d´exclusió social i ateses pels serveis
socials, així com obrir l’equipament al barri i gestió comunitària de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
Les parts s’obliguen a complir les obligacions derivades del contracte d’acord amb totes i cadascuna de les clàusules contingudes al
plec de condicions regulador del contracte, així com a les característiques de la proposició que van ser determinants de l’adjudicació al
seu favor i que consten a la documentació acreditativa dels criteris de valoració establerts al plecs de condicions que consta en
l’expedient.
Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com a prova de conformitat i acceptació, signen
el present document. El contracte iniciarà la seva execució el dia 09 de Juny de 2021.
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