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FRANCISCO JAVIER EZQUIAGA TERRAZAS, secretari general de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta d’acord següent:
“Fets
1. El Servei d’Atenció a la Infància i a les Famílies ha informat sobre la necessitat d’iniciar els
tràmits corresponents a la contractació del servei d’allotjament per a situacions
d’emergència, amb l’objecte de facilitar allotjament temporal a les persones i/o unitats
familiars que, per diverses circumstàncies, han perdut el seu habitatge habitual, d'acord
amb les característiques i els termes que es detallen en el plec de prescripcions tècniques
redactat per l’esmentat servei.
2. Consta a l’expedient la necessitat de garantir la capacitat de resposta immediata de l’Àrea
de Drets Socials i Educació, a qualsevol hora els 365 dies de l’any per a la cobertura
temporal de les necessitats d’allotjament i alimentació de la població resident en el
municipi, que es genera de manera inesperada per coneixements i/o urgències i/o
emergències que, en general, desborden les vies normalitzades i estables de resposta de
Serveis Socials i/o el Centre d’Informació i Recursos per a Dones.
3. Les situacions a atendre són els casos en els que des del servei d’atenció primària de
Serveis Socials i/o des del Centre d’Informació i Recursos per a Dones, de l’Àrea de Drets
Socials i Educació, es valori que existeix una situació de desprotecció com a conseqüència
de que les persones i/o famílies no tinguin habitatge, s’ofereix als interessats un
allotjament temporal amb la finalitat de donar resposta a aquesta necessitat bàsica.
d’aquesta forma es proporciona a les persones i/o famílies, que es trobin en aquesta
situació, places en centres hotelers on pernoctar. Tanmateix es proporcionarà la
manutenció (esmorzar, dinar, sopar) en el cas de que el servei d’atenció primària de
Serveis Socials i/o el Centre d’Informació i Recursos per a Dones ho consideri necessari.
4. Es constata per tant, que concorren necessitats inajornables d’interès públic que
aconsellen resoldre amb la màxima celeritat i eficàcia aquesta licitació, reduint els terminis
de tramitació de l’expedient i del procediment d’adjudicació.
5. El Servei de Contractació ha redactat el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) amb el quadre resum (QR), el qual ha de regir en la licitació d’aquest contracte
per procediment obert harmonitzat i tramitació d’urgència, pels motius detallats en els
punts 1, 2, 3 i 4 d’aquest acord.
6. El pressupost màxim de licitació és de 825.700,00 € més 173.397,00 d’IVA (21%). El
sistema de determinació del preu és el de preus unitaris. El termini d’execució serà d’1
any, a comptar des de la formalització del contracte, prorrogable per 1 any més.
7. Existeix consignació suficient per a atendre la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 6900 23105 2279909, desglossada en les anualitats 2021 i 2022.

Aneu a

4 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS,
INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació] - Declarar la urgència en la
tramitació del contracte de serveis d'allotjament per a situacions d'emergència i declarar
la necessitat d'iniciar la seva licitació.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: AWLW77GX1G821282

CERTIFICO: Que en l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local del dia 6 de juliol de 2021, consta l’acord següent:
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8. El Secretari ha informat favorablement de la legalitat de l’expedient i del PCAP, els quals
han estat fiscalitzats prèviament per Intervenció.
Fonaments de dret

3. L’article 119, en relació amb la lletra b) apartat 3 de l’article 156 i 137 de la LCSP.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local:
Primer – Declarar la urgència en la tramitació del contracte de serveis d’allotjament per a
situacions d’emergència, declarar la necessitat d’iniciar la seva licitació i disposar l’obertura
de l’expedient de licitació del contracte de referència mitjançant el procediment obert
harmonitzat, per tal que aquest contracte sigui adjudicat a l’oferta econòmica amb una millor
relació qualitat-preu.
Segon – Aprovar el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives
particulars amb el seu quadre resum, els quals seran els que regiran en l’adjudicació i
execució de l’esmentat contracte, què té un pressupost màxim de licitació de 825.700,00 més
173.397,00 d’IVA (21%). El sistema de determinació del preu és el de preus unitaris. El
termini d’execució serà d’1 any, a comptar des de la formalització del contracte, prorrogable
per 1 any més.
Tercer – Publicar l’anunci de convocatòria al DOUE i en el perfil del contractant, i difondre
en aquest últim mitjà el plec de clàusules administratives particulars, el seu quadre resum i el
plec de prescripcions tècniques per tal que, dins del termini de 15 dies naturals, comptats
des de la remissió de l’anunci de licitació al DOUE s’hi puguin presentar les corresponents
proposicions. En el perfil del contractant es concretarà la data final de presentació de
proposicions, així com les dates relatives a les meses de contractació que corresponguin.
Quart – Autoritzar, en concepte de pressupost de licitació del contracte de referència, la
despesa de 999.097,00 € d’import a càrrec de l’aplicació pressupostària 6900 23105
2279909, segons el següent detall per anualitats:”
Anualitat
2021
2022
Total

Import
208.145,20 €
790.951,80 €
999.097,00 €

Núm. operació prèvia
920210016446
920219000125

Referència
22021007979

Aneu a

2. La disposició addicional tercera, en relació amb els articles 116, 117 i 122 de la LCSP,
que regulen les normes específiques de les entitats locals per iniciar la licitació del
contracte, el contingut de l’expedient de contractació, així com la seva aprovació.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: AWLW77GX1G821282

1. L’article 101 de la llei de contractes del sector públic (LCSP), respecte al procediment per
a adjudicar aquest contracte, que atès el seu valor estimat i el seu objecte, és l’obert
harmonitzat.
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I, perquè consti, a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo
aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa.

El Secretari

Aneu a

Vist i Plau
L'Alcaldessa
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Santa Coloma de Gramenet, data de l’última signatura

