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
9 de març de 2021 , fou pres, entre altres, l'acord següent:
Contracte de serveis (48)
Assumpte: Esmenar l'error material detectat en els plecs de clàusules administratives de la
licitació del contracte de servei d'atenció domiciliaria.
Número Expedient: M2021/007 (17/2021/48)
Fets:
1. La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 16 de febrer de 2021 va
aprovar l’inici de 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:
• 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€
, amb possibilitat de pròrroga de 1 any mes, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.
En data 18 de febrer de 2021 es va publicar anunci en el perfil del contractant de la web
municipal, fixant un termini per la presentació d'ofertes fins el dia 22 de març de 2021.
2. Segons informe de la Tècnica referent del SAD de Serveis Socials de data 2 de març de
2021 indica:
«Donat que, per causes alienes a l’ajuntament de Granollers i atès que hi ha hagut
un retard en la presentació de la documentació necessària per part de l’empresa
adjudicatària de contracte actual, no s’han pogut iniciar els tràmits de la licitació dins
el termini previst provocant així la necessitat de realitzar una prorroga del contracte
actual.
Per tant es proposa modificar l’inici del termini de durada de contracte indicat en els
plecs aprovats per Junta de Govern local el dia 16 de Febrer de 2021 , passant
aquest a ser pel període comprès entre l'1 d’Octubre de 2021 i el 30 de Setembre de
2022 (12 mesos), amb possibilitat de pròrroga de fins a 12 mesos més.
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A aquests efectes s’han de modificar els documents comptables del plecs aprovats a
la per la Junta de Govern local anteriorment esmentada, deixant alliberats els imports
necessaris per la prorroga proposada de Juliol a setembre.
El preu de licitació pel període l'1 d’Octubre de 2021 i el 30 de Setembre de 2022
quedarà doncs fraccionat segons el detall següent:
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY

PARTIDA

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

OCTUBRE A
DESEMBRE 2021

K4211.23117.22799

229.446,91€

9.177,88€

238.624,79€

GENER A
SETEMBRE DEL
2022

K4211.23117.22799

688.340,74€

27.533,63€

715.874,37€

917.707,66

36.711,50€

954.499,16€

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

SAD SOCIAL
ANY

PARTIDA

OCTUBRE A
DESEMBRE 2021

K4211.2312.22799

55.118,32€

2.204,74€

57.323,05€

GENER A
SETEMBRE DEL
2022

K4211.2312.22799

165.354,95€

6.614,21€

171.969,14€

220.473,26€

8.818,94€

229.292,18€

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

I en cas de pròrroga:
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY

PARTIDA

OCTUBRE A
DESEMBRE 2022

K4211.23117.22799

229.446,91€

9.177,88€

238.624,79€

GENER A
SETEMBRE DEL
2023

K4211.23117.22799

688.340,74€

27.533,63€

715.874,37€

917.707,66

36.711,50€

954.499,16€

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

55.118,32€

2.204,74€

57.323,05€

TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

SAD SOCIAL
ANY
DE OCTUBRE A
DESEMBRE 2022

PARTIDA
K4211.2312.22799
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GENER A
SETEMBRE DEL
2023

K4211.2312.22799

PRORROGA PER UN ANY

165.354,95€

6.614,21€

171.969,14€

220.473,26€

8.818,94€

229.292,18€

Per tant sobre el punt anterior, pel que fa al plec administratiu on diu:
II.1
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
Treballador familiar
Auxiliar de la llar

Preu hora màxim, IVA no inclòs
19,19€
16,45€

Import total màxim, IVA no inclòs
917.780,94 €
220.462,90 €

El preu per al servei prestat en dies festiu i/o en horari nocturn s’incrementarà un 25% sobre
els preus que resultin de les ofertes.
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY

PARTIDA

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

JULIOL A
DESEMBRE 2021

K4211.23117.22799

458.893,83€

18.355,75€

477.249,58€

GENER A JUNY DEL
2022

K4211.23117.22799

458.893,83€

18.355,75€

477.249,58€

917.787,66

36.711,50€

954.499,16€

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

SAD SOCIAL
ANY

PARTIDA

JULIOL A
DESEMBRE 2021

K4211.2312.22799

110.236,63€

4.409,47€

114.646,09€

GENER A JUNY DEL

K4211.2312.22799

110.236,63€

4.409,47€

114.646,09€
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2022
TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

220.473,26€

8.818,94€

229.292,18€

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

I en cas de pròrroga:
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY

PARTIDA

JULIOL A
DESEMBRE 2022

K4211.23117.22799

458.893,83€

18.355,75€

477.249,58€

GENER A JUNY DEL
2023

K4211.23117.22799

458.893,83€

18.355,75€

477.249,58€

917.787,66

36.711,50€

954.499,16€

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

SAD SOCIAL
ANY

PARTIDA

JULIOL A
DESEMBRE 2022

K4211.2312.22799

110.236,63€

4.409,47€

114.646,09€

GENER A JUNY DEL
2023

K4211.2312.22799

110.236,63€

4.409,47€

114.646,09€

220.473,26€

8.818,94€

229.292,18€

TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

Ha de dir:
II.1
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
Treballador familiar
Auxiliar de la llar

Preu hora màxim, IVA no inclòs
19,19€
16,45€

Import total màxim, IVA no inclòs
917.780,94 €
220.462,90 €
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El preu per al servei prestat en dies festiu i/o en horari nocturn s’incrementarà un 25% sobre
els preus que resultin de les ofertes.
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY

PARTIDA

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

OCTUBRE A
DESEMBRE 2021

K4211.23117.22799

229.446,91€

9.177,88€

238.624,79€

GENER A
SETEMBRE DEL
2022

K4211.23117.22799

688.340,74€

27.533,63€

715.874,37€

917.707,66

36.711,50€

954.499,16€

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

SAD SOCIAL
ANY

PARTIDA

OCTUBRE A
DESEMBRE 2021

K4211.2312.22799

55.118,32€

2.204,74€

57.323,05€

GENER A
SETEMBRE DEL
2022

K4211.2312.22799

165.354,95€

6.614,21€

171.969,14€

220.473,26€

8.818,94€

229.292,18€

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

I en cas de pròrroga:
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY

PARTIDA

OCTUBRE A
DESEMBRE 2022

K4211.23117.22799

229.446,91€

9.177,88€

238.624,79€

GENER A
SETEMBRE DEL
2023

K4211.23117.22799

688.340,74€

27.533,63€

715.874,37€

917.707,66

36.711,50€

954.499,16€

IMPORT BASE

IVA 4%

TOTAL IVA INCLÒS

TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

SAD SOCIAL
ANY

PARTIDA

DE OCTUBRE A
DESEMBRE 2022

K4211.2312.22799

55.118,32€

2.204,74€

57.323,05€

GENER A
SETEMBRE DEL
2023

K4211.2312.22799

165.354,95€

6.614,21€

171.969,14€

220.473,26€

8.818,94€

229.292,18€

PRORROGA PER UN ANY
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I on diu
XI.2. Durada del contracte i lloc de lliurament.
La durada del contracte serà d’1 any comptador des de la formalització del contracte, o en tot
cas des de l’1 de juliol de 2021.

Ha de dir:
XI.2. Durada del contracte i lloc de lliurament.
La durada del contracte serà d’1 any comptador des de la formalització del contracte, o en tot
cas des de l’1 de d’octubre de 2021.

3. Atès que s’ha detectat que en el plec de clàusules administratives s’indica que la
presentació de factures es farà mitjançant la tramitació PRODES, si bé per la tipologia de
contracte, serveis, és més adient la presentació de factures segons necessitats prestades
mensualment. El que comporta que,
On diu
IX. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE, CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ.:
En el cas dels contractes derivats, es perfeccionaran amb l'adjudicació o emissió de la
proposta de despesa/PRODES, d'acord amb l'article 36 de la LCSP.

Ha de dir
IX. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE, CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ.:
En el cas dels contractes derivats, es perfeccionaran amb l'adjudicació o emissió de la
proposta de despesa, d'acord amb l'article 36 de la LCSP.

I on diu
XII. FACTURACIO I ABONAMENTS A L’ADJUDICATARI.
XII.1. L'adjudicatari haurà de realitzar una factura per servei prestat, segons indicació del
PRODES. En la factura s'haurà d'indicar obligatòriament el número de document comptable
i/o PRODES que el responsable del contracte els facilitarà en cada ocasió.

Ha de dir
XII. FACTURACIO I ABONAMENTS A L’ADJUDICATARI.
XII.1. L'adjudicatari haurà de realitzar una factura per servei prestat, segons indicació del
Servei. En la factura s'haurà d'indicar obligatòriament el número de document comptable que
el responsable del contracte els facilitarà en cada ocasió.

Fonaments de dret :
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Article 109 de la Llei 39/2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques , pel que fa
a la rectificació d'errors materials.

Es proposa a la Junta de Govern Local
Primer.- Modificar els plecs administratiu «Acord Marc per a l’homologació de proveïdors
per a la prestació del servei d’atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona»,
aprovats en data 16 de febrer de 2021 en el sentit exposat en el cos de l’exposició de motius
en el punt 2 i 3.
Segon.- Modificar els documents comptables i alliberar els imports resultants segons el
detall següent:
·

Anul·lar els següents Documents comptables
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Tercer.- Publicar l’anunci licitatori de la present contractació al Perfil del contractant, al
DOUE i a l’ e-Tauler de la web municipal.
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura el present certificat per ordre i amb el
vistiplau del senyor Alcalde, a Granollers el 15/03/2021.
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