ANUNCI DE MODIFICACIÓ
DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
1.-Entitat adjudicadora
a.- Organisme: Ajuntament de Viladecans. c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans (Barcelona),
Tel: 936 351 800, Fax: 936 37 41 40.
b.-Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/Departament de Compra Pública.
c.-Número d’expedient: SAC/ASG/Contractació/2017/53 (25/2019/CSERV)
d.-Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.viladecans.cat (Seu Electrònica / Perfil del
Contractant).
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans&req
Code=viewDetail&idCap=5514905
2.- Dades del contracte modificat
a.-Tipus de contracte: Contracte administratiu de serveis, adjudicat mitjançant procediment obert
harmonitzat i tramitació ordinària.
b.-Objecte: Serveis de gestió de recursos i dinamització de centres comunitaris de proximitat de
l’Ajuntament de Viladecans, distribuïts en tres lots diferenciats, mitjançant el foment de la
contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i la subcontractació
amb Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció.
c.-Lots: Si.
LOT
LOT 1
LOT 2
LOT 3

Descripció
Servei de gestió de recursos i dinamització del Centre de recursos Ateneu de
Cultura Popular de Can Batllori.
Servei de gestió de recursos i dinamització del Centre de Recursos per a Joves
Can Xic.
Servei de gestió de recursos i dinamització de l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso.

d.-Data d’adjudicació: Decret de l’Alcaldia de 9 de gener de 2018.
e.-Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Viladecans, de data 5 d’octubre de 2017, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE)
núm. 2017/S 193-397172, de data 7 d’octubre de 2017, al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 254, de
data 21 d’octubre de 2017 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) en data 17 d’octubre
de 2017.
f.-Data de publicació de l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Viladecans: 19 de gener de 2018.
g.-Contractista: INICIATIVES I PROGRAMES, SL
h.-Vigència del contracte: entre l’1 de febrer de 2018 i el 31 de gener de 2020.
i.-Import total: pels dos anys d’execució del contracte de 578.744,06 € (inclòs l’IVA, despeses
generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall per lots:
Lot

Import sense
IVA (2 anys)

Lot 1. Servei de gestió de recursos i
dinamització del Centre de recursos Ateneu
de Cultura Popular de Can Batllori.
Lot 2. Servei de gestió de recursos i

126.492,40€
255.578,79€

IVA
Lot 1: 21%
Lot 2: 10%
Lot 3: 10%

26.563,40€
25.557,88€
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Total (inclosos
l’IVA, el
benefici
industrial i les
despeses
generals)
(2
anys)

153.055,80€
281.136,67€

dinamització del Centre de Recursos per a
Joves Can Xic.
Lot 3. Servei de gestió de recursos i
dinamització de l’Ateneu d’Entitats Pablo
Picasso.
TOTAL

131.410,54€
513.481,73€

13.141,05€
65.262,33€

144.551,59€
578.744,06€

j.-Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de formalització: Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Viladecans, de data 9 de febrer de 2018, al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm.
2018/S 037-081787, de data 22 de febrer de 2018, al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 48, de data 23
de febrer de 2018 i al Butlletí Oficial de la Província (BOP) en data 9 de març de 2018.
3.- Dades de la primera modificació
a.- Data d’aprovació de la primera modificació: JGL 23 de maig de 2018.
b.- Objecte i import de la modificació: ampliació del lot 2 corresponent al servei de gestió de recursos i
dinamització del Centre de Recursos per a Joves Can Xic, adjudicat a favor de l’empresa Iniciatives i
Programes, SL, modificant els horaris de les aules i ampliant el servei objecte del contracte
d’acord amb el següent detall:
L’horari a cobrir és el següent:
de dilluns a divendres de 20:30 h - 00:30 h
dissabtes, diumenges i festius de 16:00 h - 00:30 h
Any 2018
• Ampliació del servei en 149 h. (298 h de monitoratge) a executar durant els mesos de maig i juny de
2018, ampliació valorada en un import de 6.621,68 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial).
Any 2019
• Ampliació del servei en 317 h. (634 h de monitoratge) a executar durant els mesos de gener, febrer,
maig i juny de 2019, ampliació valorada en un import de 13.799,93 € (inclòs l’IVA, despeses generals i
benefici industrial).
Aquests imports seran màxims, sense que l'Ajuntament de Viladecans s'obligui a exhaurir-los en la seva
totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les necessitats del servei i de la seva programació final.
c.- Contractista: INICIATIVES I PROGRAMES, SL
4.- Dades de la segona modificació
a.- Data d’aprovació de la segona modificació: JGL 13 de març de 2019.
b.- Objecte i import de la segona modificació ampliació del lot 3 corresponent al servei de gestió de
recursos i dinamització de l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso, adjudicat a favor de l’empresa
Iniciatives i Programes, SL, d’acord amb el següent detall:
Lot 3
Increment de 5 hores setmanals de servei
d’informació de dilluns a divendres. (De l’1
d’abril al 31 de gener de 2020).
Bossa de 65 hores de suport per a la realització
de la Mostra d’entitats. (Dies 10, 11 i 12 de maig
de 2019)

IMPORT

IVA 10%

TOTAL

4.112,93

411,29

4.524,23

1.422,34

142,23

1.564,57

5.535,27

553,53

6.088,80

Aquests imports seran màxims, sense que l'Ajuntament de Viladecans s'obligui a exhaurir-los en la seva
totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les necessitats del servei i de la seva programació final.
c.- Contractista: INICIATIVES I PROGRAMES, SL

5.- Dades de la tercera modificació
a.-Data d’aprovació de la tercera modificació: JGL 10 d’abril de 2019.
b.-Objecte i import de la tercera modificació: ampliació del lot 1 corresponent al servei de gestió de
recursos i dinamització del Centre de recursos Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori,
adjudicat a favor de l’empresa Iniciatives i Programes, SL, amb efectes de l’1 de maig de 2019 fins el
31 de gener de 2020, d’acord amb el següent detall:
Lot 1
Increment de 8 hores setmanals de servei
d’informació i consergeria pel servei de bucs
d’assaig. (De l’1 de maig al 31 de gener de
2020 (dissabtes de 16h a 00h).
Bossa de 80 hores de suport per a la
realització d’activitats en dies festius (de l’1
de maig al 31 de gener de 2020)

IMPORT

IVA 21%

TOTAL

7.042,67

1.478,96

8.521,63

1.390,85

292,07

1.682,92

8.433,52

1.771,03

10.204,55

Aquests imports seran màxims, sense que l'Ajuntament de Viladecans s'obligui a exhaurir-los en la seva
totalitat, sinó que la despesa anirà en funció de les necessitats del servei i de la seva programació final.
c.- Contractista: INICIATIVES I PROGRAMES, SL

Viladecans, a la data de la signatura electrònica
LA TINENTA D’ALCALDE DE L’ÀREA
DE SERVEIS GENERALS
Firmado digitalmente por
TCAT P Elena
TCAT P Elena Alarcón
Alarcón Méndez Méndez - DNI 40994966L
Fecha: 2019.04.11
- DNI 40994966L 10:43:52 +02'00'

Elena Alarcón Méndez

Carrer de les Sitges, 6 - Apt. Correus 1 - 08840 – Viladecans (Barcelona)
http://www.viladecans.cat
Telèfon 93 635 18 00 -- Fax 93 637 41 40

