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Vistes les precedents actuacions, i en ús de les atribucions conferides per l’article 5.2.d) dels Estatuts de l’IMSS, elevo al Consell
Rector la següent PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- INICIAR i APROVAR, en compliment de l’article 28 en relació amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), l’expedient de contractació, per tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb l’article 17 de la LCSP, de l’ACORD MARC per a l’homologació de centres residencials de Catalunya per concertar
places residencials de caràcter temporal adreçades a persones grans de la ciutat de Barcelona en situació d’urgència social, amb
mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 24 mesos comptadors a partir de la data d’inici de l’execució que es
fixi en la formalització del contracte, i d’acord amb la memòria justificativa signada en data 21 d’octubre de 2021 per la Tècnica
responsable del Servei d’Acolliment d’Urgència per a gent gran amb el vist-i-plau de la Cap del Departament d’Atenció Social per a la
gent gran i per a la Promoció de l’Autonomia Personal.
Segon.- DETERMINAR que el pressupost base de licitació de l’Acord marc formulat, en termes de preus unitaris es fixa en la
quantitat de 12.364.935,73 euros, en base als preus unitaris màxims següents:
- Preu unitari pel servei d’estada residencial: 66,64 euros, IVA inclòs, dels quals 64,08 euros corresponen a pressupost net i els
restants 2,56 euros a l’impost sobre el valor afegit al tipus del 4%.
- Preu unitari pel kit bàsic d’acollida: 150 euros, IVA inclòs, dels quals 123,97 euros corresponen a pressupost net i els restants
26,03 euros a l’impost sobre el valor afegit al tipus del 21%.
Tercer.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació amb utilització del procediment obert, d’acord amb l’article 131.2 de la
LCSP en relació amb els articles 156 i següents.
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que regiran
l’adjudicació d’aquest acord marc, en compliment dels articles 122 i 124 de la LCSP.
Cinquè.- DECLARAR la improcedència de revisió de preus a l’empara de l’article 103 de la LCSP, ateses les característiques de
l’acord marc.
Sisè.- PUBLICAR el present procediment de contractació mitjançant anunci en el Diari oficial de la Unió Europea (DOUE) i en el perfil
de contractant.
Setè.- DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d’aquest acord.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eladi Torres Gonzalez, Administrador, el dia 22/10/2021 a les 14:29, que tramita;
Sra. Lidia Garcia Chicano, Gerent, el dia 22/10/2021 a les 18:13, que proposa;
Sr. Maite Perez Vicente, Interventor, el dia 22/10/2021 a les 22:12, que fiscalitza;
Laura Perez Castaño el dia 25/10/2021 a les 12:10, que resol;
Laura Perez Castaño el dia 26/10/2021 a les 16:59, que proposa.
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