Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública

DOCUMENT DE MODIFICACIÓ
DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
SERVEIS D’ÀPATS I ÀPATS A DOMICILI EN EL MUNICIPI DE
VILADECANS.
LOT 2: SERVEI D’ÀPATS INDIVIDUAL A DOMICILI, DURANT TOTS
ELS DIES LABORABLES DE L’ANY.
Viladecans, 4 de juny de 2019
REUNITS:
D’una part, la Sra. Elena Alarcón Méndez, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals
de l’Ajuntament de Viladecans, en funcions, d’acord amb les atribucions que li han estat
conferides per Decret de l’Alcadia, amb data 2 de juny de 2017, actuant per delegació de
l’alcalde de l’Ajuntament de Viladecans, Sr. Carles Ruiz Novella, en representació del
mateix, segons el que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
I de l’altra, el Sr. Sergio López Junqueres, major d’edat, amb DNI núm. 46.579.876-T, en
representació de l’empresa FUTUR JUST EMPRESA D’INSERCIÓ (EI), SL, amb domicili
social al passatge Via Trajana, B, número 13 de Barcelona (08020), i CIF B-64061211,
d’acord amb les dades que consten al registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la formalització del present
document de modificació del contracte administratiu.
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Primer. Adjudicació del contracte
Per decret de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Viladecans, dictat en data 29 de juny de
2018, es va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació
ordinària, del contracte administratiu de serveis d’àpats i àpats a domicili en el
municipi de Viladecans, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al
plec de prescripcions tècniques i a les ofertes presentades, en tot el que millorin els
esmentats plecs, pel període comprès entre el dia 1 d’agost de 2018 i el 31 de juliol de
2020, prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència total del contracte incloses les
pròrrogues pugui excedir de quatre anys, a favor de les empreses ROCA GONZALEZ, SL el
lot 1 i FUTUR JUST EI, SL el lot 2, en base als preus unitaris per àpat que consten a les
ofertes presentades, i una despesa màxima pels dos anys d’execució del contracte per
import total de 266.833,60 € (l’IVA inclòs), que l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a
exhaurir en la seva totalitat, d’acord amb els següents detall per lots:
Preus
IVA (10%) Preus
unitaris
unitaris
(IVA exclòs)
(IVA inclòs)

Lot 1:Servei d’àpat a recollir, a
favor de l’empresa ROCA
GONZALEZ, SL.
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a
favor de l’empresa FUTUR JUST
EI, SL.

Import
despesa
màxima
(2 anys)
(10% IVA
inclòs)

4,85 € /àpat

0,49 €

5,34 € /àpat

7,20 € /àpat

0,72 €

7,92 € /àpat 186.841,60 €

TOTAL

79.992,00 €

266.833,60 €

Segon. Acord de modificació
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 15 de
maig de 2019, es va aprovar la modificació del present contracte administratiu de conformitat
amb el que a continuació es transcriu:
“PRIMER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ del contracte administratiu de serveis d’àpats
i àpats a domicili en el municipi de Viladecans, adjudicat a favor de les empreses
Roca González, SL el lot 1 i Futur Just EI, SL el lot 2, incrementant el pressupost
màxim anual autoritzat i disposat pel LOT 1 en 15.534,66 € (inclòs l’IVA, despeses
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generals i benefici industrial) i pel LOT 2 en 51.217,58 € (inclòs l’IVA, despeses
generals i benefici industrial) per fer front a l’increment de la demanda del servei,
amb efectes de l’1 de juny de 2019 i fins el 31 de juliol de 2020, d’acord amb els
següents detall per lots:
Lot

2019

Lot 1:Servei d’àpat a recollir, a
favor de l’empresa ROCA
GONZALEZ, SL.
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a
favor de l’empresa FUTUR JUST
EI, SL.
TOTAL

2020

Total (10%
d’IVA inclòs)

4.500,00 €

11.034,66 €

15.534,66 €

28.411,20 €
32.911,20 €

22.806,38 €
33.841,04 €

51.217,58 €
66.752,24 €

SEGON.- APROVAR un increment del preu del lot 1 d’un 19,4203% i un increment del
preu del lot 2 d’un 27,4123%.
TERCER.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ d’una despesa per un import
màxim de 66.752,24 € (IVA inclòs), sense que l’Ajuntament de Viladecans s’obligui a
exhaurir en la seva totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les necessitats del
servei i la seva programació final, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30212 23131
22706 (servei àpats domicili i gent gran) dels pressupostos generals dels exercicis de
2019 i 2020, d’acord amb el següent detall:

Lot
Lot 1:Servei d’àpat a recollir, a
favor de l’empresa ROCA
GONZALEZ, SL.
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a
favor de l’empresa FUTUR JUST
EI, SL.

2019
(7 mesos)

2020
(7 mesos)

4.500,00 € AD26713

11.034,66 € ADFUT26716

28.411,20 € AD26715

22.806,38 € ADFUT26719

En relació a la disposició de la despesa a càrrec del pressupost general de l’exercici de
2020, aquesta es realitza amb la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
corresponent….”
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S’adjunta una còpia de l’acord de modificació adoptat per la Junta de Govern Local com a
annex I.

Tercer. Vigència dades REELI
El Sr. Sergio López Junqueres, manifesta que les circumstàncies reflectides en el certificat
del REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (REELI) del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya no han experimentat variació.
Quart. Garanties
Per respondre del contracte va ser constituïda per l’empresa FUTUR JUST EMPRESA
D’INSERCIÓ, SL, a favor de l’Ajuntament de Viladecans, una fiança definitiva de 8.492,80 €
(vuit-mil quatre-cents noranta-dos euros amb vuitanta cèntims), import equivalent al 5% de
l’import de la despesa màxima autoritzada pels dos anys d’execució del contracte per al lot 2
(exclòs l’IVA), segons carta de pagament número 12018000037360, de data 29 de juny de
2018.
Així mateix, en virtut de la modificació del lot 2 del contracte, l’empresa FUTUR JUST
EMPRESA D’INSERCIÓ, SL, ha procedit a incrementar la fiança definitiva dipositada
proporcionalment al nou preu del contracte, per un import de 2.328,07 € (dos mil tres-cents
vint-i-vuit euros amb set cèntims), equivalent al 5% de l’import total de la modificació del lot 2
del contracte (exclòs l’IVA), segons carta de pagament número 12019000036333, de data 4
de juny de 2019.
Una còpia de les quals s’adjunten al present contracte com a annex II.

Reunits en aquest acte, ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la
formalització de la modificació del present contracte administratiu, amb plena
submissió a l’establert al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques que regulen aquest contracte, i al contracte administratiu
signat en data 30 de juliol de 2018, del qual s’adjunta còpia a aquest document com a
annex III.
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Ambdues parts, conformes amb el contingut d’aquest document de modificació de
contracte, el signen en dos exemplars en el lloc i la data consignats a
l’encapçalament, davant meu, el secretari general de la Corporació.

Per l’Ajuntament de Viladecans,
La tinenta d’alcalde de l’Àrea
de Serveis Generals,
en funcions

Elena Alarcón Méndez
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El secretari general

Miquel Àngel García Gómez

Pel contractista

Sergio López Junqueres
FUTUR JUST EI, SL
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