Àmbit de Serveis a la Ciutadania
Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats
Departament de Serveis Socials

INFORME PER A L’APROVACIÓ DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS D’ÀPATS I ÀPATS A DOMICILI EN EL
MUNICIPI DE VILADECANS LOT 1: ROCA GONZALEZ, SL I LOT 2: FUTUR JUST
EI, SL. PER A L’ANY 2019 I 2020.

1. ANTECEDENTS
Per decret d’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 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 detalls per lots:

Lot
Lot 1: Servei d’àpat a recollir, a
favor de l’empresa ROCA
GONZALEZ, SL
Lot 2: Servei d’àpat a domicili,
a favor de l’empresa FUTUR
JUST EI, SL
TOTAL

Preus
unitaris
(IVA
exclòs)

IVA
(10%)

Preus
unitaris
(IVA
inclòs)

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

4,85 €/àpat

0,49 €

5,34 € /àpat

79.995,00 €

7,20 €/àpat

0,72 €

7,92 €/àpat

186.841,60 €
266.833,60 €

I el següent detall de despeses corresponents a als anys 2018, 2019 i 2020:
Lot
Lot 1: Servei d’àpat a recollir, a
favor de l’empresa ROCA
GONZALEZ, SL
Lot 2: Servei d’àpat a domicili, a
favor de l’empresa FUTUR JUST
EI, SL
TOTAL

2018 (5
mesos)

2019 (12
mesos)

2020 (7
mesos)

16.665,00 €

39.996,00 €

23.331,00 €

38.925,34 €

93.420,80 €

54.495,46 €

55.590,34 €

133.416,80 €

77.826,46 €
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2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL LOT 1 (empresa
ROCA ROCA GONZALEZ, SL) I LOT 2 (empresa FUTUR JUST EI, SL):
SERVEIS D’ÀPATS I ÀPATS A DOMICILI, DES DE L’1 DE JUNY DE 2019
FINS EL 31 DE JULIOL DE 2020.
Al Plec de Clàusules administratives particulars del contracte, capítol 1 punt 1.8, s’estableix
que “el present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic” i que “Les
ampliacions del servei objecte del contracte 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).”
Atès que als últims mesos s’ha produït un increment d’usuaris beneficiaris del servei
d’àpats i àpats a domicili per sobre dels previstos en el moment en que es va adjudicar el
contracte de manera que s’ha produït un increment en la despesa inicialment prevista el que fa
necessària una ampliació de la despesa màxima prevista pels anys 2019 i 2020.
Atès que el 30 de juny de 2019 finalitza el contracte administratiu de serveis d’àpats en
companyia al Casal de Gent Gran Montserratina de la Ciutat de Viladecans que es va adjudicar
al proveïdor REMIGIO GARCIA RAFAEL i que s’ha decidit no renovar donat que s’ha valorat la
conveniència d’integrar aquest servei dintre del servei d’àpats i àpats a domicili adjudicat a les
empreses ROCA GONZALEZ, SL (lot 1) i FUTUR JUST EI, SL (lot 2).
Atès que les empreses ROCA GONZALEZ, SL I FUTUR JUST EI, SL han presentat escrits al
registre general de l’Ajuntament en data 3 de maig de 2019 (registre d’entrada número
2019013470, ROCA GONZALEZ, SL) i data 3 de maig de 2019 (registre d’entrada número
2019013473) en els que accepten l’ampliació del contracte en els percentatges proposats, amb
les mateixes condicions econòmiques i tècniques que les actuals.
Atès que els preus oferts per les empreses ROCA GONZALEZ, SL I FUTUR JUST EI, SL
corresponen amb els preus adjudicats al contracte.
Atès que el detall de les ampliacions proposades per tal de donar resposta, per una part, a
l’augment de la demanda del servei d’àpats a domicili i, per una altra part, poder integrar
el servei d’àpats en companyia seria el següent:

Lot
ROCA GONZALEZ (LOT
1)

2019

Total
(10% d’IVA
2020 inclòs)

Percentatge
ampliació sobre
total contracte

4.500,00 €

11.034,66 €

15.534,66 €

19,4203

FUTUR JUST (LOT 2)

28.411,20 €

22.806,38 €

51.217,58 €

27,4123

TOTAL

32.911,20 €

33.841,04 €

66.752,24 €

25,0164
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Atès que l’eventual modificació del present contracte no supera l’increment màxim del 70% del
preu del contracte previst al plec de clàusules administratives particulars del contracte.
Per tot l’exposat i per tal de garantir adequadament el servei objecte del contracte, la
que subscriu proposa:
PRIMER.- APROVAR LA PRIMERA 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 següent 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 €

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:
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Lot

2019

2020

(7 mesos)

(7 mesos)

Lot 1:Servei d’àpat a
recollir, a favor de
l’empresa ROCA
GONZALEZ, SL.

4.500,00 € AD: 12019000026713

Lot 2: Servei d’àpat a
domicili, a favor de
l’empresa FUTUR
JUST EI, SL.

28.411,20 € AD: 12019000026715

11.034,66 €

ADFUT 12019000026716

22.806,38 € ADFUT12019000026719

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.
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