Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública

DOCUMENT DE MODIFICACIÓ
DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
SERVEI DE GESTIÓ DE RECURSOS I DINAMITZACIÓ DE
CENTRES COMUNITARIS DE PROXIMITAT DE
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.
LOT 1. CENTRE DE RECURSOS ATENEU DE CULTURA POPULAR
DE CAN BATLLORI.
Viladecans, 29 d’abril 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, d’acord amb les atribucions que li han estat conferides per
Decret de l’Alcadia, 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. Silvia Castro Hervas, major d’edat, amb DNI núm. 52.206.619-T, en
representació de l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES, SL, amb domicili social a
l’avinguda Roureda, núm. 63-65 baixos de Viladecans (08840), i CIF B-59.545.913, 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 modificació del contracte administratiu.
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Primer. Antecedents administratius

1. Adjudicació del contracte
Per Decret de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Viladecans, dictat en data 9 de gener
de 2018, es va adjudicar, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària,
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions
tècniques i a l’oferta presentada, en tot el que millori els esmentats plecs, el contracte
administratiu de serveis de gestió de recursos i dinamització de centres comunitaris
de proximitat de l’Ajuntament de Viladecans, pel període comprés entre l’1 de febrer
de 2018 i el 31 de gener de 2020, prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència
total del contracte incloses les pròrrogues pugui excedir de quatre anys, a favor de l’empresa
INICIATIVES I PROGRAMES, SL, per un 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

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
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.

Import
(Sense IVA)
(2 anys)

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

Total
(inclosos
l’IVA, el
benefici
industrial i
les despeses
generals)
(2 anys)

126.492,40€

26.563,40€

153.055,80€

255.578,79€

25.557,88€

281.136,67€

131.410,54€

13.141,05€

144.551,59€

2. Acord de primera modificació
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 23 de
maig de 2018, es va aprovar la primera modificació del contracte administratiu de serveis
de gestió de recursos i dinamització de centres comunitaris de proximitat de l’Ajuntament de
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Viladecans, ampliant el 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 es van aprovar com a màxims, sense que l'Ajuntament de Viladecans
s'obligués a exhaurir-los en la seva totalitat, sinó que la despesa anava en funció de les
necessitats del servei i de la seva programació final.

En el mateix acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar un increment del preu
del lot 2 d’un 7,2639%.

S’adjunta una còpia del document de primera modificació del contracte com a annex I.
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3. Acord de segona modificació
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 13 de
març de 2019, es va aprovar la segona modificació del contracte administratiu de serveis
de gestió de recursos i dinamització de centres comunitaris de proximitat de l’Ajuntament de
Viladecans, ampliant el 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
5.535,27

142,23
553,53

1.564,57
6.088,80

En el mateix acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar un increment del preu
del lot 3 d’un 4,21%.
S’adjunta una còpia del document de segona modificació del contracte com a annex II.

Segon. Acord de tercera modificació
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 10
d’abril de 2019, es va aprovar la tercera modificació del present contracte administratiu de
conformitat amb el que a continuació es transcriu:
“PRIMER.- APROVAR LA TERCERA MODIFICACIÓ del contracte administratiu de
serveis de gestió de recursos i dinamització de centres comunitaris de proximitat de
l’Ajuntament de Viladecans, ampliant el 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:
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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
8.433,52

292,07
1.771,03

1.682,92
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.
SEGON.- APROVAR un increment del preu del lot 1 d’un 6,67%.
TERCER.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ I LA DISPOSICIÓ d’una despesa per un import
total de 10.204,55 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici industrial), amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 30102 33710 22799 “GESTIO I EQUIPAMENT CAN
BATLLORI” dels pressupostos generals dels exercicis de 2019 i 2020, 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, d’acord amb el
següent detall:

Partida pressupostària

Import a imputar

Document comptable

Any 2019
30102 33710 22799 “GESTIO
EQUIPAMENT CAN BATLLORI”

I

9.070,71

AD 12019000018661

1.133,84

AD 1202000018662

Any 2020
30102 33710 22799 “GESTIO I
EQUIPAMENT CAN BATLLORI”

En relació a l’autorització 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
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suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
corresponent….”
S’adjunta una còpia de l’acord de tercera modificació adoptat per la Junta de Govern Local
com a annex III.

Tercer. Vigència dades REELI
La Sra. Silvia Castro Hervas manifesta que les circumstàncies de capacitat, representació,
solvència, així com la resta de 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 estar constituïda per l’empresa INICIATIVES I
PROGRAMES, SL, a

favor de l’ Ajuntament de Viladecans,

tres fiances definitives

corresponents a cadascun dels lots:
- Lot 1: 6.324,62 € (sis mil tres-cents vint-i-quatre euros amb seixanta-dos cèntims), import
equivalent al 5% de l’import total de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), segons carta
de pagament número 12017000074178 de data 31 de desembre de 2017.
- Lot 2: 12.778,94 € (dotze mil set-cents setanta-vuit euros amb noranta-quatre cèntims),
import equivalent al 5% de l’import total de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), segons
carta de pagament número 12017000074179 de data 31 de desembre de 2017.
- Lot 3: 6.570,53 € (sis mil cinc-cents setanta euros amb cinquanta-tres cèntims), import
equivalent al 5% de l’import total de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), segons carta
de pagament número 12017000074184 de data 31 de desembre de 2017.
En virtut de la modificació del lot 2 del contracte, l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES,
SL, va procedir a incrementar la fiança definitiva dipositada proporcionalment al nou preu del
contracte, per un import de 928,26 € (nou-cents vint-i-vuit euros amb vint-i-sis cèntims),
equivalent al 5% de l’import total de la primera modificació del contracte (exclòs l’IVA),
segons carta de pagament número 12018000028680, de data 4 de juny de 2018.
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En virtut de la modificació del lot 3 del contracte, l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES,
SL, ha procedit a incrementar la fiança definitiva dipositada proporcionalment al nou preu del
contracte, per un import de 276,76 € (dos-cents setanta-sis euros amb setanta-sis cèntims),
equivalent al 5% de l’import total de la segona modificació del contracte (exclòs l’IVA),
segons carta de pagament número 12019000020156, de data 26 de març de 2019.
Així mateix, en virtut de la modificació del lot 1 del contracte, l’empresa INICIATIVES I
PROGRAMES,

SL,

ha

procedit

a

incrementar

la

fiança

definitiva

dipositada

proporcionalment al nou preu del contracte, per un import de 421,68 €. (quatre-cents vint-iun euros amb seixanta-vuit cèntims), equivalent al 5% de l’import total de la tercera
modificació

del

contracte

(exclòs

l’IVA),

segons

carta

de

pagament

número

12019000025976, de data 23 d’abril de 2019.
Una còpia de les quals s’adjunten al present contracte com a annex IV.

Reunits en aquest acte, ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la
formalització de la tercera modificació 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 31 de gener de 2018, del qual s’adjunta còpia a aquest document com a
annex V.

Ambdues parts, conformes amb el contingut d’aquest document de tercera
modificació de contracte, el signen 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

Elena Alarcón Méndez

El secretari general

Miquel Àngel García Gómez

Pel contractista

Silvia Castro Hervas
INICIATIVES I PROGRAMES, S.L.
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