AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA I SERVEI D’AUXILIAR DE LA LLAR DE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLBELL I EL VILAR _EXP 3048/2019

Castellbell i el Vilar, a la data de la signatura electrònica
COMPAREIXE

D’una part, la senyora MONTSERRAT BADIA i MORENO, amb D.N.I núm.
XXXXXX09-L Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar,
domiciliada als efectes del present contracte al carrer Joaquim Borràs, número 40,
codi postal -08926 de Castellbell i el Vilar (Barcelona).
I d’altra, la senyora RAQUEL TOJA GÓMEZ , amb D.N.I núm. XXXXXX27-J, i
domicili als efectes del present contracte a carrer República Checa, núm.40 , codi
postal -15707 de Santiago de Compostela (La Corunya).
INTERVENEN

La segona persona, en nom i representació de l’empresa OSVENTOS INNOVACIÓN
EN SERVIZIOS, S.L (en endavant "l’empresa adjudicatària”) amb NIF núm
B70493275 , i amb domicili al carrer carrer República Checa, núm.40 , codi postal
-15707 de Santiago de Compostela (La Corunya).
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte del
servei per la prestació del servei d’atenció domiciliària i servei d’auxiliar de la llar
de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar (Exp 3048/2019), adjudicat mitjançant
procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de
valoració, d’acord als següents:
ANTECEDENTS
PRIMER.- El Ple de la Corporació , en sessió de data 24 de novembre de 2020 va
aprovar l’expedient de contractació , mitjançant procediment Obert, del servei
d’atenció domiciliària i servei d’auxiliar de la llar de l’Ajuntament de Castellbell i el

Vilar, així com el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques i la Memòria justificativa que regeixen l’esmentat contracte.
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La primera persona, en nom i representació de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar
(en endavant l’Ajuntament), carrer Joaquim Borràs, núm. 40, actuant en la seva
condició de titular de l’Alcaldia-Presidència, assistida de la secretària de la
Corporació, senyora Maria Ubach i Fuentes.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
SEGON.- La Mesa de Contractació Permanent, en sessió de data 30 de març de
2021, va proposar a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte a favor del
licitador OSVENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZIOS, S.L, per ser la proposta que obté
la major puntuació, d’acord els criteris d’adjudicació, i es va requerir a la mateixa
per a l’aportació de la documentació esmentada a la clàusula catorzena i quinzena
del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte
esmentat.

TERCER.- En data 29 d’abril de 2021 i amb registre d’entrada ID Registre: 2021E-RC-1995, ha presentat la documentació requerida i ha constituït la garantia
definitiva ( 5% de l’import d’adjudicació ) exclòs l’IVA per un import de 3.687,19 €
que s’ha dipositat mitjançant Aval bancari inscrit al Registre Especial d’Avals
número 0487879 de l’entitat Bankinter, amb data 22 d’abril de 2021.
Dita garantia serà retornada al venciment del termini de garantia i un cop complert
satisfactòriament el contracte.
QUART.- El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 de maig de 2021,
va adoptar l’acord que es transcriu a continuació:
“El Ple municipal, prèvia deliberació i per unanimitat dels seus membres:
ACORDA:
PRIMER.- CONSIDERAR

que la documentació presentada per OSVENTOS
, s’ajusta al requeriment

INNOVACIÓN EN SERVIZIOS, S.L , amb NIF B70493275

efectuat.

TERCER.-ADJUDICAR
el
contracte
de
serveis
anomenat
“
CONTRACTE DE SERVEIS DE L SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DE
L’AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR Exp 3048/2019” a l’empresa
OSVENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZIOS, S.L amb NIF B70493275 per procediment
obert, diversos criteris d’adjudicació ; ja que ha resultat ser l’empresa licitadora
que ha presentat la millor oferta per aquesta Corporació , amb una puntuació
global de 84,49 punts d’acord l’Acta de la Mesa de Contractació de data 30 de
març de 2021 d’acord amb els criteris d’adjudicació, per un preu d’unitats de
contracte següents, conforme a la seva oferta i els Plecs Administratius particulars:



PREUS UNITARIS

Treballadora familiar
* Preu hora de la prestació del SAD en dies laborables i jornada diürna per import
de 18,77€/h, essent l’IVA (4%) d’import 0,75€. Total amb IVA inclòs 19,52€/h
* Preu hora de la prestació del SAD en dies festius o jornada nocturna, per import
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SEGON.- Aprovar l’Acta de la sessió anterior de la Mesa de Contractació
Permanent.

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
de 23,69€/h, essent l’IVA (4%) d’import 0,95€. Total amb IVA inclòs 24,64€/h.
* Preu hora de la prestació del SAD en dies festius especials , per import de
114,18€/h, essent l’IVA (4%) d’import 4,56 €. Total amb IVA inclòs 118,74 €/h.

Auxiliar de Neteja
* Preu hora de prestació de l’auxiliar de la llar en dies laborables i jornada diürna,
per import de 16,31 €/h, essent l’IVA (4%) d’import 0,65 €. Total amb IVA inclòs
16,96 €/h.

El preu d’adjudicació del present contracte serà el preu unitari per unitat
efectivament realitzada, amb l’estimació màxima anual següent:
Hores
anuals
màximes

Estimació cost
anual màxim
( IVA inclòs)

1665

Estimació
cost anual
màxim (IVA
exclòs)
31.252,05

18,77

23,69

416

9.855.04

10.249’24

114,18

48

5.480.64

5.699’87

16,31

1665

27.156.15

28.242’40

73.743,88

76.693’63

32.502’13

TERCER- APROVAR la despesa plurianual del contracte, amb termini de tres
anys a comptar des de l’endemà de la signatura del corresponent contracte
administratiu, i per import total màxim de 230.080’89, amb la següent distribució
per exercici :

Estimació cost anual màxim ( IVA inclòs):
Exercici 2021

Exercici 2022

Exercici 2023

Exercici 2024

44.737’94

76.693’63

76.693’63

31.955’69
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Treballadora
Familiar.
Hores diürnes i
dies laborables
Treballadora
familiar.
Hores nocturnes i
festives
Treballadora
familiar.
Hores festives
especials
Auxiliar de la
llar.
Hores diürnes i
dies laborables

Preu unitari
Per hora
( IVA exclòs)

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
Condicionant l’aprovació de la despesa referida a les anualitats 2022, 2023 i 2024
a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos , d’acord a l’article 174 del
TRLRHL.
No obstant, l’Ajuntament assumeix el compromís inexcusable de consignar partida
pressupostària adequada i suficient durant tot el període contractual.
QUART.- ESTABLIR com a responsable del contracte el/la treballador/a social de
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.
CINQUÈ.- NOTIFICAR La resolució d’adjudicació del contracte a les empreses
licitadores mitjançant notificació electrònica, d’acord amb la clàusula vuitena
d’aquest plec, i publicar en el perfil de contractant, dins del termini de 15 dies,
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord als interessats i als licitadors que no han resultat
adjudicataris.
SETÉ.- PUBLICAR la formalització del present contracte en el Perfil del
Contractant, així com comunicar les dades bàsiques al Registre de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.”
En conseqüència, ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte
administratiu d’obres abans esmentat, i que queda subjecte a les següents:

PRIMERA.- L’empresa adjudicatària OSVENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZIOS, S.L
amb NIF B70493275 es compromet a l’execució del contracte del servei
corresponent a : “SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICLIÀRIA
I SERVEI DE LA LLAR DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR” Exp.
3048/2019, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars que
consta en l’expedient, així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària;
documents contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva, i els
quals s’adjunten al present document.
SEGONA.- El preu del contracte, de conformitat amb la proposició econòmica
presentada per l’adjudicatari en el procediment de licitació, es fixa en la quantitat
de :



PREUS UNITARIS

Treballadora familiar
* Preu hora de la prestació del SAD en dies laborables i jornada diürna per import
de 18,77€/h, essent l’IVA (4%) d’import 0,75€. Total amb IVA inclòs 19,52€/h
* Preu hora de la prestació del SAD en dies festius o jornada nocturna, per import
de 23,69€/h, essent l’IVA (4%) d’import 0,95€. Total amb IVA inclòs 24,64€/h.
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CLÀUSULES:

AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR
* Preu hora de la prestació del SAD en dies festius especials , per import de
114,18€/h, essent l’IVA (4%) d’import 4,56 €. Total amb IVA inclòs 118,74 €/h.

Auxiliar de Neteja
* Preu hora de prestació de l’auxiliar de la llar en dies laborables i jornada diürna,
per import de 16,31 €/h, essent l’IVA (4%) d’import 0,65 €. Total amb IVA inclòs
16,96 €/h.
Amb una previsió d’acord al PCAP de 76.693’63€ /anual IVA inclòs.
TERCERA.- L’empresa adjudicatària presta la seva conformitat al Plec de
Clàusules administratives i tècniques, que és document contractual, signant-lo en
aquest acte i se sotmet, per el que no es trobi en ell establert als preceptes de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
I perquè així consti , ambdues parts signen el present document en format
electrònic en la data de la darrera signatura electrònica.

L’Alcaldessa – Presidenta,

Empresa adjudicatària,

La secretària-interventora,
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