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

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE núm. 21000128
Codi
de
contracte

Import

21000128

Descripció

Gestió del Centre Equipament Integral Nou Barris

4.777.916,94 euros
(IVA inclòs)

REUNITS:
D’una banda, la Il•lma. Laura Pérez Castaño, Presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, en ús de les facultats conferides en
l’art. 5.2.j dels Estatuts de l’IMSS, 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, el Sr. Alejandro Rastrojo Lara, amb DNI núm. 46681034G, en representació de l’entitat CREU ROJA ESPANYOLA A
L’ASSEMBLEA LOCAL DE BARCELONA, amb NIF Q2866001G, segons 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 Presidenta de l’lMSS:
“ADJUDICAR el contracte núm. 21000128 (expedient 20210140) que té per objecte la gestió de l'equipament integral Nou Barris
ubicat al carrer Marie Curie núm. 18, de Barcelona, per a persones sense llar de l'Institut Municipal de Serveis Socials de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 30 mesos comptats a partir de la data d’inici que
es fixi en la formalització del contracte, a l’entitat CREU ROJA ESPANYOLA A L’ASSEMBLEA LOCAL DE BARCELONA, amb NIF
Q2866001G, per un import màxim de 4.777.916,94 euros, IVA inclòs, dels quals 4.343.560,85 euros corresponen al pressupost net
i 434.356,09 euros corresponen a l’impost sobre el valor afegit al tipus del 10 %, amb el següent desglossament:
- Preu global, que comprèn les despeses netes per preu del centre de dia, del punt de trobada, del servei àpats migdia, del servei
d’higiene i de l’allotjament nocturn CPA: 3.475.780,30 euros de pressupost net, al tipus impositiu del 10%: 3.823.358,33 euros, IVA
inclòs.
- Preus unitaris, que comprenen el cost del servei variable en funció de les places ocupades i serveis específics: 867.780,55 euros
de pressupost net, d’acord amb els preus unitaris ofertats al tipus impositiu del 10%: 954.558,61 euros, IVA inclòs.
havent constituït l’adjudicatari garantia per la quantitat total de 217.178,04 euros.
DISPOSAR LA DESPESA del contracte 21000128 per un import màxim de 4.777.916,94 euros, IVA inclòs, a favor de l’entitat
CREU ROJA ESPANYOLA A L’ASSEMBLEA LOCAL DE BARCELONA, amb NIF Q2866001G i amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 0100 22732 23141 dels pressupostos dels anys 2021, 2022 i 2023 amb el desglossament següent:
- Exercici pressupost 2021: 954.645,63 euros, IVA inclòs (867.859,66 euros d’import net, i 86.785,97 euros d’IVA al tipus del 10%).
- Exercici pressupost 2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 1.929.853,72 euros, IVA inclòs (1.754.412,47
euros d’import net, i 175.441,25 euros d’IVA al tipus del 10%).
- Exercici pressupost 2023, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 1.893.417,59 euros, IVA inclòs (1.721.288,72
euros d’import net, i 172.128,87 euros d’IVA al tipus del 10%).
ALLIBERAR la quantitat de 181.220,25 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a l’aplicació
pressupostària 0100 22732 23141 i als corresponents pressupostos, amb el desglossament següent (IVA inclòs): 41.501,70 euros
a l'exercici pressupostari de l'any 2021; 69.859,27 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022; 69.859,28 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023.
FORMALITZAR el contracte núm. 21000128, en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per
part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, 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 de contractant i en el DOUE.
DONAR COMPTE a la Comissió de Govern. “
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ACORDEN:
FORMALITZAR en document administratiu el contracte 21000128 que té per objecte Gestió del Centre Equipament Integral Nou
Barris 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 01 de Gener de 2022.
Per L’institut Municipal de Serveis Socials
LA PRESIDENTA
EL SECRETARIA DELEGADA
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