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F_SALIDA

NOTIFICACIÓ

Us notifico que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 28 d'octubre de 2019, va 
adoptar el següent acord:

En data 21 de desembre de 2016, la Junta de Govern Local, va acordar adjudicar a l’empresa 

FUNDACIÓ 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.

La durada inicial del contracte era de dos(2) anys i començava a computar a partir de l’endemà 
de la signatura del contracte administratiu on es formalitzés el contracte. 
El contracte administratiu es va formalitzar en data 30 de desembre de 2016, 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 la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars s’establia la possibilitat de 
prorrogar el contracte fins a dos (2) anys més, prorrogable any a any per períodes d’un (1) any. 
Aquestes pròrrogues havien de ser acordades de manera expressa i per mutu acord de les 
parts, abans de la finalització de la durada del contracte o de la pròrroga. 

En data 10 de desembre de 2018 es va aprovar la primera pròrroga del contracte amb una 
durada fins el 30 de desembre de 2019.

En data 1 d’octubre del 2019 la cap de la unitat de Benestar i Família va emetre l’informe 

que copiat literalment és con segueix:

“INFORMA

La Junta de Govern Local, en la sessió de 21 de desembre de 2016, va acordar adjudicar a la 
FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI, amb NIF G-63340483, a la contractació 
del Servei d’allotjament d’urgència i temporal de la ciutat de Vic.

La durada del contracte s’establia per dos anys amb  la possibilitat de pròrroga per dos anys 
més, finalitzant la primera pròrroga el proper 31.12.2019.

Vist, que durant els dos anys de contracte i el 1r any de pròrroga la Fundació Privada pel 
Suport Solidari ha demostrat el compliment del mateix.
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Vist, la correcte organització i  funcionament del servei segons tot el requerit en el plec de 
condicions.

Atès tot l’exposat, es valora favorable prorrogar un any més  la contractació de la Fundació 
Privada pel Suport Social Solidari.”

En data 1 d’octubre de 2019 atesa la voluntat de l’Ajuntament de Vic de donar continuïtat al 

servei d’allotjament d’urgència i temporal, es requereix a l’empresa FUNDACIÓ PEL SUPORT 

SOCIAL SOLIDARI, que manifesti si està d’acord en prorrogar el contracte referent al servei 

d’allotjament d’urgència i temporal, pel període d’un (1) any més.

En data 2 d’octubre de 2019 l’empresa FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI va 

presentar una instància a l’Ajuntament de Vic manifestant la voluntat de prorrogar el 

contracte amb les mateixes condicions i presenta la documentació necessària per a tramitar-

la.

La despesa corresponent a aquesta segona i última pròrroga que compren el període del 31 
de desembre de 2019 fins a la data de finalització del contracte, que serà el 30 de desembre 
de 2020, per un import de 170.000,00€ exempts d’IVA, i aquest es consignarà a la partida 
corresponent al pressupost de l’exercici 2020.

En virtut de la delegació de competències efectuada per resolució d’alcaldia de 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. Aprovar la segona i última pròrroga del contracte referent al servei d’allotjament 
d’urgència i temporal, per un període d’un (1) any, a l’empresa FUNDACIÓ PEL SUPORT 
SOCIAL SOLIDARI, amb NIF G63340483, per la quantitat de CENT SETANTA MIL EUROS 
(170.000,00€) exempts d’IVA. 

El període corresponent a aquesta segona i última pròrroga serà del 31 de desembre de 
2019 fins al 30 de desembre de 2020.

SEGON. Notificar aquest acord a la part interessada pel seu coneixement i als efectes que 
calgui.   

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.
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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

FUNDACIÓ PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI
CARRER DE RAMON SOLER 2, ENT B
08500-VIC
BARCELONA
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