Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública

DOCUMENT DE PRÒRROGA
DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
SERVEIS CONSISTENTS EN EL DESENVOLUPAMENT
DE DIVERSES ACTUACIONS CONCRETADES EN ELS PROGRAMES
EDUCATIUS DE L’AJUNTAMENT
DE VILADECANS.

Viladecans, 4 de juny de 2019
REUNITS:
D’una part, la Sra. Elena Alarcón Méndez, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals
de l’Ajuntament de Viladecans, en funcions, d’acord amb les atribucions que li han estat
conferides per Decret de l’Alcaldia, amb data 2 de juny de 2017, actuant per delegació de
l’alcalde de l’Ajuntament de Viladecans, Sr. Carles Ruiz Novella, en representació del
mateix, segons el que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
I de l’altra, la Sra. Anna Millán Iglesias, major d’edat, amb DNI núm. 38.106.974-E, en
representació de l’empresa Incoop, SCCL, amb domicili social al carrer Cintaires, s/n, edifici
Ateneu les Bases, de Manresa (08243 Barcelona), i CIF F-60137411, d’acord amb les dades
que consten al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la formalització del present
document de pròrroga del contracte administratiu.

SEGONA PRÒRROGA
CONTRACTE

Expedient SPIO/ASG/Contractació/2016/28 - 39/2019/CSERV
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

Pàgina 1

Primer. Antecedents administratius

1. Adjudicació del contracte
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 11 de
juliol de 2016, es va adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, el
contracte administratiu de serveis consistents en el desenvolupament de diverses
actuacions concretades en els programes educatius de l’Ajuntament de Viladecans, pel
període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2018, prorrogable per
períodes anuals, sense que la vigència total del contracte incloses les pròrrogues pugui
excedir de quatre anys, a favor de l’empresa Serveis a les Persones Encís, SCCL per un
import total pels dos anys d’execució del contracte de 182.610,17 € (exempt d’IVA segons
l’article 20 de la Llei de l’IVA), d’acord amb el següent detall per lots:
IMPORT TOTAL
(exempt d’IVA)
(2 anys)
Lot I: Educació secundària obligatòria i no
obligatòria
Lot II: Formació complementària de l’àmbit
educatiu
TOTAL

91.368,02 €
91.242,15 €
182.610,17 €

2. Acord de primera pròrroga
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 4 de
juliol de 2018, es va aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de serveis
consistents en el desenvolupament de diverses actuacions concretades en els programes
educatius de l’Ajuntament de Viladecans, pel període comprés entre l’1 de setembre de
2018 i el 31 d’agost de 2019, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars,
al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta presentada, tot el que millori els referits plecs, a
favor de l’empresa Serveis a les Persones Encís, SCCL, per un import total anual de
91.305,08 € (exempt d’IVA segons l’article 20 de la Llei de l’IVA), d’acord amb el següent
detall:

IMPORT
TOTAL
(exempt d’IVA)
Lot I: Educació secundària obligatòria i no
obligatòria

45.684,01 €

Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública

Lot II: Formació complementària de l’àmbit
educatiu
TOTAL ANUAL

45.621,07 €
91.305,08 €

S’adjunta una còpia del document de primera pròrroga adoptat per la Junta de Govern Local
com a annex I.

3. Canvi de denominació social
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 13 de
març de 2019, es va aprovar el canvi de la denominació social de l’empresa Serveis a les
Persones Encis, SCCL, per la nova denominació de Incoop, SCCL, amb efectes del dia
28 de novembre de 2018.
S’adjunta una còpia de l’acord de canvi de la denominació social adoptat per la Junta de
Govern Local com a annex II.

Segon. Acord de segona pròrroga
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 15 de
maig de 2019, es va aprovar la segona pròrroga del present contracte administratiu de
conformitat amb el que a continuació es transcriu:
“PRIMER.- APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA del contracte administratiu de
serveis consistents en el desenvolupament de diverses actuacions concretades
en els programes educatius de l’Ajuntament de Viladecans, pel període comprés
entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020, amb subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta
presentada, tot el que millori els referits plecs, a favor de l’empresa Incoop, SCCL, per
un import total anual de 91.305,08 € (exempt d’IVA segons l’article 20 de la Llei de
l’IVA), d’acord amb el següent detall:

IMPORT
TOTAL
(exempt d’IVA)
Lot I: Educació secundària obligatòria i no
obligatòria
SEGONA PRÒRROGA
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45.684,01 €

Expedient SPIO/ASG/Contractació/2016/28 - 39/2019/CSERV
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

Pàgina 3

Lot II: Formació complementària de l’àmbit
educatiu
TOTAL ANUAL

45.621,07 €
91.305,08 €

SEGON.- DISPOSAR una despesa per un import total de 91.305,08 € (exempt d’IVA),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30220 32600 22706 (contracte gestió
programes educatius) dels pressupostos generals dels l’exercicis de 2019 i 2020, amb
la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les
obligacions derivades del contracte en el pressupost general de l’exercici 2020:
2019
2020
Lot I: Educació secundària
15.228,00 €
30.456,01 €
obligatòria i no obligatòria
AD12019000026695 ADFUT12019000026698
Lot II: Formació complementària
15.207,02 €
30.414,05 €
de l’àmbit educatiu
AD12019000026697 ADFUT12019000026699
....”

S’adjunta una còpia de l’acord de segona pròrroga adoptat per la Junta de Govern Local
com a annex III.

Tercer. Vigència dades REELI
La Sra. Anna Millán Iglesias manifesta que les circumstàncies reflectides en el certificat del
REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (REELI) del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya no han experimentat variació.
Quart. Garanties
Per respondre del contracte va ser constituïda per l’empresa SERVEIS A LES PERSONES
ENCÍS, SCCL, a favor de l’ Ajuntament de Viladecans, una fiança definitiva de 9.130,51 €
(nou mil cent trenta euros amb cinquanta-un cèntims), import equivalent al 5% de l’import
total de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), segons carta de pagament número
201600041748 de data 6 de juliol de 2016.
Una còpia de la qual s’adjunta al present contracte com a annex IV.
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Reunits en aquest acte, ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la
formalització de la segona pròrroga del present contracte administratiu, amb plena
submissió a l’establert al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques que regulen aquest contracte, i al contracte administratiu
signat en data 27 de juliol de 2016, del qual s’adjunta còpia a aquest document com a
annex V.
Ambdues parts, conformes amb el contingut d’aquest document de pròrroga, el
signen, junt amb els seus annexos, en dos exemplars en el lloc i la data consignats a
l’encapçalament, davant meu, el secretari general de la Corporació.

Per l’Ajuntament de Viladecans,
La tinenta d’alcalde de
l’Àrea de Serveis Generals,
en funcions,

Elena Alarcón Méndez

SEGONA PRÒRROGA
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El secretari general

Miguel Angel García Gómez

Pel contractista

Anna Millán Iglesias
INCOOP, SCCL
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