Informe en relació a la necessitat d’iniciar la contractació del servei de Gerència de
la Fundació

Relació de fets
La Fundació Palafrugell Gent Gran té actualment externalitzats els serveis de Gerència,
gestió dels RH, gestió administrativa i gestió econòmica i fiscal de la Fundació Palafrugell
Gent Gran, així com la Direcció Tècnica de la residència assistida de gent gran a l’entitat
pública denominada Consorci Assistencial del Baix Empordà. El contracte vigent va
finalitzar la seva durada inicial el 2018 i per tant, es troba en situació de pròrroga tal i com
estava previst a les seves clàusules. El Consorci ha informat de l’inici dels tràmits per
procedir a la seva dissolució, per tant, resulta procedent licitar els serveis esmentats a
través dels procediments de licitació establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització
i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a
una correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les
finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet
concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos
públics proporcionals a la finalitat requerida.

Per tant, la selecció es restringeix a aquelles entitats sense ànim de lucre que tenen una
finalitat assistencial, d’acord amb la Disposició Addicional 48a de la LCSP, concretament:
a) Que el seu objectiu sigui la realització d'una missió de servei públic vinculada a la
prestació dels serveis socials, culturals o de la salut.
b) Que els beneficis es reinverteixin per tal d'assolir l'objectiu de l'organització; o en cas
que es distribueixin o redistribueixin beneficis, la distribució o redistribució s'ha de fer
d'acord amb criteris de participació.
c) Que les estructures de direcció o propietat de l'organització que executi el contracte es
basin en la propietat dels empleats, o en principis de participació, o exigeixin la participació
activa dels empleats, els usuaris o les parts interessades.
La licitació dels serveis requereix la redacció de la següent documentació:
- Plec de prescripcions tècniques.
- Plec de clàusules administratives particulars.
L’objecte que constitueix el contracte és de serveis, de conformitat amb l’article 17 i
següents de la LCSP, amb CPV 85321000-5 Servicios sociales administrativos.
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Donat que la fundació és una entitat sense ànim de lucre que pertany a l’anomenat tercer
sector, la selecció de l’entitat que realitzi la Gerència i direcció tècnica ha d’estar vinculada
a aquest sector als efectes d’establir relacions en xarxa amb altres entitats que tenen
objectius comuns.
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La Fundació Palafrugell Gent Gran és una fundació inscrita a l’inventari d’ens del sector
públic local amb el número 09-00-055-H-H-000, vinculada a l’Ajuntament de Palafrugell,
sectoritzada per l’IGAE dins el sector AAPP en data 1/11/2014.

El procediment d’adjudicació escollit és el procediment obert i es tramita de forma
ordinària. El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, donat que l’umbral dels
contractes de serveis socials és de 750.000 euros de valor estimat.
Fonaments de dret
L’òrgan competent per a la contractació és el Patronat de la Fundació Palafrugell Gent
Gran, d’acord amb les atribucions determinades als estatuts de la Fundació.
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, i que el pressupost de la Fundació preveu suficient crèdit per
iniciar el procediment de licitació.
Les condicions tècniques i jurídiques particulars s’han redactat seguint les indicacions de
la Presidència del Patronat.
Conclusions
Primer.- Informar favorablement la necessitat de licitar de nou els servei de Gerència de la
Fundació així com els plecs administratius i tècnics que han de regir la licitació.
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