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contracte del servei d'allotjament d'urgència i temporal pel període de juliol a octubre de 2021  
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F_SALIDA  

NOTIFICACIÓ 
 
Us notifico que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 02 d'agost de 2021, va adoptar 
el següent acord: 
 
 
En data 21 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar adjudicar a l’empresa 
FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI, amb NIF G63340483, el contracte 
referent al servei d'allotjament d'urgència i temporal, per un import de CENT SETANTA MIL 
EUROS (170.000,00€) exempts d’IVA. 
 

En data 30 de desembre de 2016 es va formalitzar el contracte del servei d’allotjament 
d’urgència i temporal, i per tant, l’inici del contracte va ser el dia 31 de desembre de 2016, 
finalitzant en data 30 de desembre de 2018. 
 

En data 30 de desembre de 2016 es va formalitzar el contracte del servei d’allotjament 
d’urgència i temporal, i per tant, l’inici del contracte va ser el dia 31 de desembre de 2018, 
finalitzant en data 30 de desembre de 2019. 
 

En data 28 d’octubre de 2019 mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar la 
segona i última pròrroga del contracte referent al servei d’urgència i temporal a favor de 
l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI. 
 
El venciment d’aquesta pròrroga és el dia 30 de desembre de 2020. 
 
En data 28 de desembre de 2020 per acord de la Junta de Govern Local es va aprovar que la 
FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL I SOLIDARI, amb NIF núm. G63340483, segueixi 
prestant el servei d'allotjament d'urgència i temporal fins a 30 de juny de 2021 o fins que un 
altre es faci càrrec del servei per haver-se-li adjudicat mitjançant el procediment legalment 
previst. 
 

En data  03 de maig de 2021 la Junta de Govern Local va acordar l’inici de l’expedient per a la 
contractació del servei d’allotjament d’urgència d’estada limitada i allotjament d’urgència 
temporal (amb número d’expedient AJT/6461/2021), mitjançant procediment obert, per 
import anual de 235.449,52€, IVA inclòs, atenent a la necessitat exposada a l’informe de 
data 28 d’abril de 2021 per la Cap de la Unitat de Benestar Social. En data 25 de maig de 
2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació del servei d’allotjament 
d’urgència d’estada limitada i allotjament d’urgència temporal, els Plecs de Clàusules 
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Administratives Particulars i Plecs de Prescripcions Tècniques, i es va convocar la licitació 
mitjançant la publicació en el perfil del contractant. En el mateix acord es va autoritzar la 
despesa derivada d’aquesta contractació per a l’any 2021, fixada en la quantitat de 
117.724,76 euros, IVA inclòs, referits al període comprès entre l’inici del servei (previst 
inicialment pel mes de juliol) i fins a 31 de desembre de 2021, tenint en compte el document 
comptable següent: A/220200016299. 
 

En data 22 de juny de 2021 es va publicar al perfil del contractant la convocatòria per a 
participar en aquesta licitació essent el termini per a presentació d’ofertes fins el dia 22 de 
juliol de 2021 a les 23:59hores. 
 
Atès que es preveu que l’inici d’execució del nou contracte no sigui fins aproximadament el 
mes de novembre del 2021, caldrà autoritzar i disposar la despesa a la partida número 
15.231.227907 l’import corresponent als mesos de juliol a octubre del 2021 per la quantitat 
de 56.664,00€, en el cas que l’adjudicació es pogués fer abans del mes de novembre del 
2021, es farà la corresponent regularització de l’AD alliberant l’import necessari. 
 

La competència com a òrgan de contractació que correspon a l’Alcaldia es va delegar en la 
Junta de Govern Local per decret de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2019. 
 
En virtut de les competències delegades als regidors per decret de l’alcaldia de data 17 de 
juny de 2019. 
    
Vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i la corresponent proposta. 
  
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa a FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL 
SOLIDARI, amb NIF G63340483, per import de CINQUANTA-SIS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-
QUATRE EUROS (56.664,00€), que correspon a la despesa de la part proporcional imputable 
als mesos de juliol a octubre del 2021, a la partida 15 231 227907 pel contracte del servei 
d’allotjament d’urgència temporal.  
 
Si l’adjudicació de la nova licitació de l’expedient número AJT/6461/2021, es pogués fer 
abans del mes de novembre del 2021, es farà la corresponent regularització de l’AD 
alliberant l’import que calgui. 
 

SEGON. Notificar aquest acord a la part interessada pel seu coneixement i als efectes que 
calgui. 
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al 
de la seva notificació. 
 
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en 
defensa dels seus interessos.   
 

F_FIRMA_2 

 
 
 

 TUSQUELLAS OTO 
FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI 
CARRER DE RAMON SOLER 4, PBJ 
08500-VIC 
BARCELONA  


		2021-08-04T15:49:00+0200
	AUPAC
	AUPAC
	Sellado digital de documento AUPAC


		2021-08-04T14:17:00+0200
	AUPAC
	Maria Pilar Lobera Calvo - DNI 12712982P (TCAT)
	Firma digital de documento AUPAC




