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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ,
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.-

SECRETARI

GENERAL

DE

C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local, en la sessió Ordinària
realitzada el dia 15 de maig de 2019 , adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

Departament de Compra Pública; 38/2019/CSERV
ACORD NÚM. 13.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS LOTS 1 I 2 DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS D’ÀPATS I ÀPATS A DOMICILI
EN EL MUNICIPI DE VILADECANS. LOT 1: ROCA GONZALEZ, SL; LOT 2:
FUTUR JUST EI, SL - (EXP. SPIO/ASG/Contractació/2018/01 –
38/2019/CSERV).ANTECEDENTS
1. Per Decret de l’Alcaldia, 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
unitaris
(IVA
exclòs)
Lot 1:Servei d’àpat a recollir, a
favor de l’empresa ROCA
GONZALEZ, SL
4,85 € /àpat
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a
favor de l’empresa FUTUR JUST
EI, SL
7,20 € /àpat

IVA (10%)

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

0,49 €

5,34 € /àpat

79.992,00 €

0,72 €

7,92 € /àpat

186.841,60 €
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TOTAL

266.833,60 €

2. L’informe emès per la cap accidental de Serveis Socials i per la directora del
Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats, emès en data 7 de maig de 2019,
manifesta la necessitat d’ampliar el servei objecte del contracte com a
conseqüència de l’increment d’usuaris beneficiaris del servei d’àpats i àpats a
domicili, així com per la necessitat d’integrar el contracte de serveis d’àpats en
companyia al Casal de Gent Gran Montserratina de Viladecans, que finalitzarà la
seva vigència el dia 30 de juny de 2019, dins d’aquest contracte.
3. A l’esmentat informe de data 7 de maig de 2019, la cap accidental de Serveis
Socials i la directora del Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats de l’Àmbit
de Serveis a la Ciutadania proposen l’aprovació de 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 GONZALEZ, 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
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
2020
Total
Lot 1:Servei d’àpat a recollir, a favor
de l’empresa ROCA GONZALEZ, SL
4.500,00 €
11.034,66 €
15.534,66 €
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a favor
de l’empresa FUTUR JUST EI, SL
28.411,20 €
22.806,38 €
51.217,58 €
TOTAL

32.911,20 €

33.841,04 €

66.752,24 €

4. Vist que l’empresa ROCA GONZALEZ, SL ha presentat un escrit en el
registre general de l’Ajuntament de Viladecans en data 3 de maig de 2019
(registre d’entrada núm. 201900013470), en el que manifesta la seva acceptació
a l’ampliació del contracte en el percentatge proposat, mantenint les mateixes
condicions econòmiques i tècniques que les actuals.
5. Vist que l’empresa FUTUR JUST EI, SL ha presentat un escrit en el registre
general de l’Ajuntament de Viladecans en data 3 de maig de 2019 (registre
d’entrada núm. 201900013473), en el que manifesta la seva acceptació a
l’ampliació del contracte en el percentatge proposat, mantenint les mateixes
condicions econòmiques i tècniques que les actuals.
6. De conformitat amb allò disposat a l’article 88 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
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Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatiu al càlcul del valor estimat dels
contractes, l’eventual modificació del present contracte es va preveure en aquest
càlcul, i en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte es va establir que el seu valor estimat exclòs l’IVA, era de 824.758,40
Euros, d’acord amb el següent detall:

Lot 1: Servei d’àpats
a recollir
Lot 2: Servei d’àpats
a domicili
TOTAL

Import del
contracte
(2
anys)
(IVA exclòs)

Import
corresponent
a
les
eventuals
pròrrogues
del contracte
(2
anys)
(IVA exclòs)

Import
corresponent
a
l’eventual
modificació
del contracte
(70 %) (IVA
exclòs)

Total VEC
(IVA exclòs)

72.720,00 €

72.720,00 €

101.808,00 €

247.248,00 €

169.856,00 €
242.576,00 €

169.856,00 €
242.576,00 €

237.798,40 €
339.606,40 €

577.510,40 €
824.758,40 €

7. L’ampliació que es proposa aprovar representa un increment del preu del lot 1
d’un 19,4203% i un increment del preu del lot 2 d’un 27,4123%.
8. Atesa l’existència de consignació pressupostària per atendre la despesa a
càrrec de 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:
2019
(7 mesos)
Lot
Lot 1:Servei d’àpat a recollir, a
favor
de
l’empresa
ROCA
GONZALEZ, SL
4.500,00 € AD26713
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a
favor de l’empresa FUTUR JUST
EI, SL
28.411,20 € AD26715

2020
(7 mesos)
11.034,66 €

ADFUT26716

22.806,38 €

ADFUT26719

FONAMENTS DE DRET
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que estableix que els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la
normativa anterior.
2. La clàusula 1.8. del plec de clàusules administratives particulars elativa a la
modificació del contracte, estableix que el contracte podrà ser modificat per
raons d’interès públic, i que les ampliacions del servei objecte del contracte
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vindran determinades per un eventual increment de la demanda del servei, com
a conseqüència del possible increment de persones amb dificultats socials. En
aquests casos l’import corresponent a aquesta modificació no podrà superar el
70% del preu del contracte (incloses les pròrrogues).
3. Els articles 105.1. 106, 108 i 219 i concordants del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), relatius a la modificació dels contractes.
4. L’article 219.2. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el TRLCSP, segons el qual les modificacions del contracte hauran
d’ésser formalitzades d’acord amb l’article 156 del mateix text legal.
5. L’article 99 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, relatiu al reajustament de garanties dels contractes.
6. L’article 52 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, que estableix la figura del responsable del contracte.
7. L’article 53 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP, relatiu al perfil del contractant.
8. L’article 174.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, segons el
qual la despesa derivada d’aquest contracte és de caràcter plurianual. La
despesa derivada del present contracte anirà imputada als pressupostos
generals dels exercicis de 2019 i 2020.
9. L’article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el TRLCSP.
10. L’article 29 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, referent a la remissió de les modificacions dels contractes a l’òrgan
fiscalitzador corresponent de la Comunitat Autònoma.
11. L’article 30 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, relatiu a la remissió de la informació sobre les modificacions dels
contractes al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat.
12. La disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix que als
efectes de facilitar la consulta a la informació sobre la contractació pública, les
administracions locals han d’informar el Registre Públic de Contractes i la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes formalitzats i els
que estan en licitació o en altres fases contractuals.
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13. L’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l’ordre
ECO/294/2015, que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l’Administració
local catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de
comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les
dades i els documents dels contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els
contractes menors, d’acord amb el que disposa la legislación de contractes del
sector públic.
14. L’article 333.6 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TRLCSP, que estableix que en els casos d’administracions públiques que
disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la
comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius
registres de contractes. El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de determinar
reglamentàriament les especificacions i els requisits per a la sincronització de
dades entre el Registre de contractes del sector públic i els altres registres de
contractes.
15. La Resolució ECO/228/2011, de 25 de gener, per la qual es dóna publicitat al
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes per a la tramesa de les
dades i documents des del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya.
16. El Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2017, de delegació de
competències, en virtut del qual l’adopció d’aquest acord és competència de la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans.
Vist l’informe emès pels responsables del departament de Compra Pública i
d’Assessorament Jurídic de l’Àrea de Serveis Generals, amb la conformitat del
Secretari General de la corporació.
Atesa la proposta formulada per la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis
Generals,
La Junta de Govern Local ACORDA:
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 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:
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Lot
2019
2020
Total
Lot 1:Servei d’àpat a recollir, a
favor de l’empresa ROCA
GONZALEZ, SL
4.500,00 €
11.034,66 €
15.534,66 €
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a
favor de l’empresa FUTUR JUST
EI, SL
28.411,20 €
22.806,38 €
51.217,58 €
TOTAL

32.911,20 €

33.841,04 €

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:
2019
(7 mesos)
Lot
Lot 1:Servei d’àpat a
recollir, a favor de l’empresa
ROCA GONZALEZ, SL
4.500,00 € AD26713
Lot 2: Servei d’àpat a
domicili,
a
favor
de
l’empresa FUTUR JUST EI,
SL
28.411,20 € AD26715

2020
(7 mesos)
11.034,66 € ADFUT26716

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.
QUART.- REQUERIR ELS CONTRACTISTES per a que en el termini màxim de
15 dies a comptar des de la data en que se li notifiqui el present acord de
modificació, procedeixin a incrementar la garantia definitiva dipositada
proporcionalment al nou preu del contracte, per import de 706,12 € per al lot 1 i
per import de 2.328,07 € per al lot 2.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest acord de modificació al PERFIL del
CONTRACTANT de l’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?amb
it=&keyword=viladecans&reqCode=viewDetail&idCap=5514905.
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SISÈ.- NOMENAR la Sra. Pilar Cabeza Bermúdez, cap accidental de Serveis
Socials del Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats, com a responsable
per part de l’Administració de la comprovació i vigilància de la correcta realització
del servei objecte de la modificació del present contracte.
SETÈ.- FACULTAR la Sra. tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals per a
la signatura del document de modificació del contracte administratiu.
VUITÈ.- TRAMETRE la informació de la modificació del contracte al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a que des d’aquest
registre es trameti la informació i dades del contracte a la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les empreses Roca González, SL i Futur
Just EI, SL.
DESÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Polítiques d’Igualtat
d’Oportunitats (departament de Serveis Socials (responsable del contracte) i a
l’Àrea de Serveis Generals (Intervenció General, Tresoreria i departament de
Gestió Econòmica) als efectes que hi corresponguin.
Resultat de la votació: Aprovació per unanimitat dels membres assistents.
I, perquè així consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat
d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Viladecans, a la data de la signatura
electrònica, amb la salvetat i a reserva d’allò que estableix l’art. 206 del ROFRJ
de les ENTITATS LOCALS, del 28-11-1986.
Vist i plau

Secretari General
Ajuntament de Viladecans
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
20/05/2019 21:09:48

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
21/05/201910:15:37
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