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RESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ núm ....      85/2017                                                                              

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

ExpedientExpedientExpedientExpedient     69696969////2016201620162016 relatiu a modificar a l’alça, en un percentatge del 20%, el preu del contracte privat 
de serveis de la Consergeria de Can Muntanyola, destinat a finançar la necessitat d'aquest servei del 
Màster en Direcció i Administració d’Empreses de la Universitat de Vic ,

FetsFetsFetsFets    ::::

La Universitat de Vic iniciarà a Can Muntanyola, el dia 27 d’octubre de 2017, les classes presencials 
d’un Màster en Administració i Direcció d’Empreses, promoció 2017-2018, la informació del qual es 
pot consultar en la seva web (www.uvic-ucc.cat/mba).

Les classes presencials programades per al curs 2017-2018 tindran lloc fora de l’horari habitual de 
l’equipament: els divendres de 17 h a 21 h, i els dissabtes de 9 h a 14 h.

Per raons de qualitat del servei docent, de correcta imatge institucional i de seguretat de les 
instal·lacions es necessita disposar d’un servei de consergeria durant totes les hores lectives 
presencials que siguin impartides en Can Muntanyola, però l’horari lectiu del màster està fora de 
l’horari de prestació del servei de consergeria adjudicat a l’empresa Neoser  2000, SL.

El Ple de Prescripcions Tècniques del contracte vigent del servei de consergeria de Can Muntanyola, 
adjudicat a l’empresa Neoser 2000, SL, amb data de 27 de febrer de 2017, preveu que la prestació del 
servei de consergeria sigui de 33 hores setmanals en horari de 8 h a 14 h, de dilluns a divendres 
laborables. Aquest contracte tampoc contempla una bossa d’hores que es puguin destinar a aquesta 
necessitat sobrevinguda.

Segons el calendari lectiu del màster, és necessari contractar 319 hores addicionals de servei de 
consergeria, des del divendres 27 d’octubre de 2017 fins al dissabte 14 de juliol de 2018, de tal 
manera que la persona que realitzi aquesta funció estigui al seu lloc de treball de recepció trenta 
minuts abans de l’inici de les classes, i finalitzi la seva jornada diària de treball trenta minuts després 
que finalitzi la classe.

Tanmateix, atenent a la previsible continuïtat d’aquests estudis, és convenient preveure la solució a la 
mateixa necessitat de consergeria a Can Muntanyola, en la promoció 2018-19, del mateix Màster en 
Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de Vic .

La clàusula VIII.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte privat de serveis de 
consergeria de Can Muntanyola preveu la modificació del preu del contracte en un percentatge màxim 
del 20%, derivat de la sol·licitud d’aquest servei per part d’empreses i usuaris que vulguin realitzar 
activitats fora de l’horari normal del centre, d’acord amb les condicions, abast i límits següents:



“Modificació de les condicions no essencials del contracte així com de les següents prestacions :

Sol·licitud per realitzar activitats fora de l’horari habitual del centre que requereixin del servei de 
consergeria. 

Augment o disminució de les hores de servei en determinades dates per a l’execució del servei 
d’atenció i consergeria.”

La impartició a Can Muntanyola del Màster en Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de 
Vic, és un fet que s’ajusta als supòsits previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
respon a un motiu d’interès públic.

El contracte de serveis de consergeria es va adjudicar a l’empresa Neoser 2000, SL, per un import 
màxim de 42.600,00 euros, més IVA, corresponent a un període executiu de 24 mesos, des del dia 2 
de març de 2017 fins al dia 1 de març de 2019, amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos més.

La modificació a l’alça un 20% d’aquest preu suposa una despesa de 8.520,00 euros, més IVA, que es 
pot destinar a finançar un total de 675 hores addicionals de servei de consergeria a Can Muntanyola 
per donar servei al màster de la UVic, i que s’han de realitzar durant el període de vigència del 
contracte, a raó de 12,61 euros, més IVA, cada hora.

Vist informe tècnic de data 19 d'octubre de 2017.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

Article 84.2 i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que regula les Competències Locals en matèria 
d'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques especialment les de 
caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l 'ocupació".

Article 25 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local relatiu a les 
competències municipals.

Apartat VIII.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte privat de serveis de 
consergeria de Can Muntanyola.

Article 20 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que regula els contractes privats.

Articles 105, 108 i 219 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, relatius als supòsits, procediment i motius per a la 
modificació del contracte.

Les instruccions de contractació de Granollers Mercat .

Per tot allò exposat i en ús de les competències que m'atorguen els estatuts de l'EPE Granollers 
Mercat aprovats pel ple de data 21 de desembre de 2004

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer ....- Aprovar la modificació a l’alça del preu del contracte privat de serveis de consergeria de 
Can Muntanyola, en un percentatge del 20%, per import de 8.520,00 euros, més 1.789,20 euros en 
concepte del 21% d’IVA, el que fa un total de 10.309,20 euros IVA inclòs, del contracte adjudicat en 
data de 27 de febrer de 2017, a l’empresa NEOSER 2000, SL, amb CIF B61793550, per import total 
de 42.600,00 euros, més IVA, i un període executiu de 24 mesos des del dia 2 de març de 2017 fins 
al dia 1 de març de 2019, per finançar un total de 675 hores addicionals de servei de consergeria a 
Can Muntanyola, aplicades al Màster en Direcció i Administració d’Empreses de la Universitat de Vic, 
d’acord amb el que estableix l’apartat VIII.1 dels plecs de clàusules administratives del contracte i 
d’acord amb els fets i fonaments de dret exposats.



SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Annexar com addenda a l’expedient núm. 69/2016, la present modificació del preu del 
contracte.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar l'acord a l'empresa NEOSER 2000, SL.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació. 

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

Granollers, 23 d' octubre de 2017

El director general, El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez Antoni Casañas Casañas


