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DECRET
En data 2 de maig de 2016 es va adjudicar el contracte de serveis per a la
neteja de totes les dependències municipals, a l’empresa Multiserveis Ndavant
SL amb CIF B60579240, pel preu cert i global de //531.997,03//.- €, 21%
d’IVA exclòs, pels dos (2) anys de durada inicial del contracte prorrogable per
un (1) any més, amb data d’inici 1 de juny de 2016. El contracte va ser
formalitzat per ambdues parts en data 24 de maig de 2016. Posteriorment, en
acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2019 es va aprovar la
pròrroga per un (1) any més, en les mateixes condicions que el contracte
inicial.

La modificació del contracte proposada s'enquadra en aplicació de les previsions
previstes en la llei de contractes vigent en el moment de la formalització del
mateix, Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TLCSP), així com a
l’establert a la clàusula 7.1 del PCAP relativa a les modificacions de contracte.
En concret, aquesta clàusula estableix el següent:
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Atès que aquest contracte finalitza el proper 31 de maig de 2019, i que el nou
contracte es troba en fase de preparació i aprovació de plecs sense previsió
d’inici real, per redefinir el servei en base a estudis de redimensionament del
mateix, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la prestació, i mentre dura
aquest procés garantir la continuïtat de la prestació, procedeix una modificació
del contracte en el sentit d’ampliar la durada de les pròrrogues establerta a la
clàusula 2.4 del PCAP en un màxim de 10 mesos més i en les mateixes
condicions que el contracte encara vigent, per posteriorment prorrogar-lo per
10 mesos, amb efectes 1 de juny de 2019, per import màxim de 221.665,43 €,
21% d’IVA exclòs, que suposa un augment del 28% del preu del contracte, tal i
com se’n desprèn de l’informe emès pel responsable del contracte en data 23
de maig de 2019, i que ha estat acceptat per l’empresa adjudicatària.

“7.1. Modificació del contracte.
A efectes del previst en l’article 106 del TRLCSP el present contracte es podrà
modificar per les següents causes:

Aquestes modificacions no podran superar el 30% del preu.”

Atès l’establert a la clàusula 7.1 del PCAP, la modificació proposada s’enquadra
per raó d’interès públic en tractar-se d’un servei obligatori i que no es pot
deixar de prestar, i atès que l’import de la modificació no supera el 30% del
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1. Quan es produeixin altes, modificacions o baixes d’instal·lacions respecte de
l’inventari relacionat en el Plec de condicions tècniques.
2. Quan s’hagin de realitzar actuacions derivades de la incorporació de
prescripcions reglamentàries aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del
contracte.
3. Quan concorri una raó d’interès públic que ho justifiqui.
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preu total del contracte, en ser una pròrroga de màxim 10 mesos amb import
total de 221.665,43 €, 21% d’IVA exclòs.
D’altra banda, l’ampliació de la pròrroga proposada en la modificació compleix
amb l’establert a l’article 23 del TRLCSP relatiu a la durada dels contractes i
tramitació de les pròrrogues, i a l’article 303 del mateix cos legal quant a
durada dels contractes de serveis.
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Tot i que la Junta de Govern Local en funcions és l’òrgan de contractació
competent per a adoptar acords relatius a aquest contracte, considerant que
l’acord de modificació i pròrroga ha d’estar adoptat abans de l’1 de juny de
2019 i que abans d’aquesta data no es celebrarà cap Junta de Govern Local, en
mèrits al resolent setè del Decret d’Alcaldia 1092/2015, de 15 de juny, de
constitució del cartipàs 2015-2019 i de delegacions, s’avoca la competència per
a modificar i prorrogar el contracte en favor de l’Alcaldia en funcions, qui
assumirà directa i automàticament les seves competències que hagin estat
delegades, exercint la potestat d’avocació prevista a l’article 9 Llei 26/2010, del
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Per tot l’exposat, en aplicació de les competències conferides per l’article 21.1.a
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, aquesta
Alcaldia en funcions
RESOL
PRIMER. Avocar de manera puntual la competència per a modificar i prorrogar
el contracte de serveis per a la neteja de totes les dependències municipals.
SEGON. Aprovar la modificació del contracte de serveis per a la neteja de totes
les dependències municipals, formalitzat en data 24 de maig de 2016 amb
l’empresa Multiserveis Ndavant SL amb CIF B60579240, en els termes
establerts en la part expositiva, i de conformitat amb l’informe del responsable
del contracte que forma part de l’expedient, per import màxim de 221.665,43
€, 21% d’IVA exclòs.
TERCER. Prorrogar expressament el contracte de serveis per a la neteja de
totes les dependències municipals, amb l’empresa Multiserveis Ndavant SL amb
CIF B60579240, en els termes establerts en la part expositiva, i de conformitat
amb l’informe del responsable del contracte que forma part de l’expedient, amb
una durada màxima de 10 mesos, per import màxim de 221.665,43 €, 21%
d’IVA exclòs, i amb data d’inici 1 de juny de 2019.
QUART. Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual, per import total
que inclou l’IVA de 268.215,17 €, amb càrrec les aplicacions pressupostàries
relacionades seguidament del vigent pressupost municipal, i subordinada al
crèdit que es consigni en el pressupost de l’any 2020, amb el següent
desglossament:
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La secretària acctal. de l'Ajuntament ha emès informe favorable al respecte,
que forma part de l'expedient.
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Exercici 2019 per import de 187.750,62 €, desglossats en:
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19.266,61
22.863,35
116.075,60
3.019,95
1.008,19
16.135,50
271,79
2.083,56
34,02
1.447,30
919,85
2.625,66
1.999,24

Aplicació
pressupostària
34.342.22700
02.933.22700
31.323.22700
31.326.22700
33.333.22700
33.3321.22700
13.171.22700
30.337.22700
30.231.22700
01.924.22700
14.1522.22700
20.136.22700
21.442.22700

Tipus d’instal·lacions
Esportives
Administratives
Ensenyament
Ensenyament (Escola Música)
Culturals
Culturals (Biblioteca)
Altres (Parc Palmeres)
Altres (Casal Magnòlies)
Altres (Corbera Voluntària)
Altres (Emissora)
Altres (HPO)
Altres (Bombers)
Altres (Marquesines)

Exercici 2020 per un import de 80.464,55 €, desglossats en:
Import en €
8257,12
9798,58
49746,69
1294,27
432,08
6915,21
116,48
892,95
14,58
620,27
394,22
1125,28
856,82

Aplicació
pressupostària
34.342.22700
02.933.22700
31.323.22700
31.326.22700
33.333.22700
33.3321.22700
13.171.22700
30.337.22700
30.231.22700
01.924.22700
14.1522.22700
20.136.22700
21.442.22700

Tipus d’instal·lacions
Esportives
Administratives
Ensenyament
Ensenyament (Escola Música)
Culturals
Culturals (Biblioteca)
Altres (Parc Palmeres)
Altres (Casal Magnòlies)
Altres (Corbera Voluntària)
Altres (Emissora)
Altres (HPO)
Altres (Bombers)
Altres (Marquesines)

CINQUÈ. Formalitzar la present addenda al contracte en
administratiu, que serà signat amb certificats digitals reconeguts.

document

SISÈ. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària pel seu
coneixement i efectes.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L’alcaldessa en funcions
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig Puig
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