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RESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ núm ....                                                                                    

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

ExpedientExpedientExpedientExpedient     70707070////2016201620162016 relatiu a aprovar la pròrroga forçosa del contracte per a la prestació del servei de 
neteja de Can Muntanyola,

FetsFetsFetsFets    ::::

En data 31 de març de 2017, mitjançant resolució de director de Granollers Mercat    30303030////2017201720172017, 
s'adjudica el contracte privat per a la prestació del servei de neteja de Can Muntanyolacontracte privat per a la prestació del servei de neteja de Can Muntanyolacontracte privat per a la prestació del servei de neteja de Can Muntanyolacontracte privat per a la prestació del servei de neteja de Can Muntanyola, a 
l'empresa NEOSERNEOSERNEOSERNEOSER    2000200020002000,,,,    SLSLSLSL, (amb CIF BBBB61793550617935506179355061793550 i adreça al C. Lleida, 25,    codi postal 08110 de 
Montcada i Reixac), per una durada dedurada dedurada dedurada de    24242424    mesosmesosmesosmesos, amb un període executiu des del dia 1111    d’abril ded’abril ded’abril ded’abril de    
2017201720172017 i fins eli fins eli fins eli fins el    31313131    de març dede març dede març dede març de    2019201920192019, amb la possibilitat de prorrogar enamb la possibilitat de prorrogar enamb la possibilitat de prorrogar enamb la possibilitat de prorrogar en    12121212    mesos mésmesos mésmesos mésmesos més, i un import 
màxim de 45454545....537537537537,,,,60606060    euroseuroseuroseuros,,,,    mésmésmésmés    9999....562562562562,,,,90909090    euroseuroseuroseuros    en concepte del    21212121%%%%    dddd''''IVAIVAIVAIVA,,,,    el que fa un total de 
55555555....100100100100,,,,50505050    euroseuroseuroseuros,,,,    IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ....

En data 4 de febrer de 2019, mitjançant resolució de director de Granollers Mercat 8/2019, s'aprova 
prorrogar el contracte en 12 mesos més, fins el 31 de març de 2020. 

La resolució 85/2019 de director de Granollers Mercat, va aprovar en data 16 de desembre de 2019, 
iniciar l’expedient de licitació del contracte per a la prestació del SERVEI DE NETEJA de Can 
Muntanyola, a adjudicar per procediment obert i tramitació ordinària .

Atès que el contracte per a la prestació del servei de neteja de Can Muntanyola, no es podrà 
formalitzar abans del dia 31 de març de 2020, pel retard en l'inici i correcte funcionament de la 
plataforma de licitació i contractació electrònica PixelWare, prevista inicialment per a l'1 d'octubre de 
2019, i que continua sense funcionar correctamentcontinua sense funcionar correctamentcontinua sense funcionar correctamentcontinua sense funcionar correctament a la data actual, és necessari per tal de garantir la 
continuïtat temporal de la prestació de l'esmentat servei de neteja i la subrogació del personal que 
actualment presta el servei, aprovar una pròrroga forçosa del contracte a partir de l’1 d’abril de 2020, 
fins el 30 de juny de 2020, o fins l'entrada en vigor del contracte que adjudicarà Granollers Mercat, 
amb les mateixes condicions del contracte actual .

El fet de no prorrogar el servei de neteja de Can Muntanyola afectaria de manera directa a la qualitat i 
salubritat de les activitats i dels serveis que es presten en aquest equipament. Es considera 
necessària la continuïtat del servei de neteja en les condicions actuals fins que entri en vigor el nou 
contracte que formalitzarà Granollers Mercat.

L'empresa Neoser 2000, SL, ha presentat escrit, amb    registre dregistre dregistre dregistre d''''entrada númentrada númentrada númentrada núm....    57575757, de data 13131313 de febrer 
de 2020, acceptant la prorroga forçosa del contracte a partir de l’1 d’abril de 2020, fins el 30 de juny de 
2020, o fins l'entrada en vigor del nou contracte, amb les mateixes condicions del contracte actual .

La Resolució 30/2017, de director de Granollers Mercat, d’adjudicació del contracte, establia un cost 
màxim mensual per aquest servei de 1.897,40 euros, més IVA.

Es considera oportú prorrogar forçosament el contracte per a la prestació del servei de consergeria 
de Can Muntanyola, amb l'empresa Neoser 2000, SL, des de l’1 d’abril de 2020, fins el 30 de juny de 
2020, o fins l'entrada en vigor del nou contracte, per un import màxim total de 5.692,20 euros, més 
1.195,36 euros d'IVA (21%), el que fa un total de 6.887,56 euros, IVA inclòs.

15/2020



Atès l’existència de crèdit al centre de cost    010010010010....NETEJANETEJANETEJANETEJA del pressupost de Granollers Mercat per a 
l’any 2020.

Vist informe tècnic de data 14 de febrer de 2020.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Disposició transitòria primera de la llei Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
que fa referència als expedients iniciats i contractes adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei.

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.

Article 10 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic pel que fa als contractes 
de serveis.

Article 23 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al termini de 
durada dels contractes i les seves pròrrogues.

Article 235 del ROAS, que preveu que "En cas d'extinció normal del contracte, el contractista ha de 
prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió ."

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 pròrroga forçosa del contracte per a la prestació del servei de neteja de Canprestació del servei de neteja de Canprestació del servei de neteja de Canprestació del servei de neteja de Can    
MuntanyolaMuntanyolaMuntanyolaMuntanyola , adjudicat en data 31 de març de 2017, a l'empresa NeoserNeoserNeoserNeoser    2000200020002000,,,,    SLSLSLSL (amb CIF 
B61793550 i adreça al C. Lleida, 25, codi postal 08110 de Montcada i Reixac) pel període comprésperíode comprésperíode comprésperíode comprés    
entre l’entre l’entre l’entre l’1111    d’abril ded’abril ded’abril ded’abril de    2020202020202020    i eli eli eli el    30303030    de juny dede juny dede juny dede juny de    2020202020202020, com a màxim, o fins que entri en vigor el nouo fins que entri en vigor el nouo fins que entri en vigor el nouo fins que entri en vigor el nou    
contractecontractecontractecontracte , que es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
reguladores del contracte i les mateixes condicions econòmiques que establia la resolució 
d’adjudicació i d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Autoritzar un import màxim de la pròrroga de 5555....692692692692,,,,20202020    euroseuroseuroseuros, més 1111....195195195195,,,,36363636    euroseuroseuroseuros en 
concepte del 21% d'IVA, el que fa un total de 6666....887887887887,,,,56565656    euroseuroseuroseuros,,,,    IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs, amb càrrec al centre de cost 
010010010010....NETEJANETEJANETEJANETEJA del pressupost de Granollers Mercat per al 2020.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Notificar l’acord a NEOSERNEOSERNEOSERNEOSER    2000200020002000,,,,    SLSLSLSL....

QuartQuartQuartQuart.- Publicar l'acord de la pròrroga mitjançant anunci en el perfil del contractant de la web de 
Granollers Mercat (wwwwwwwwwwww....canmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyolacanmuntanyola ....catcatcatcat), d'acord al que estableixen els articles 151 i 154 del 
TRLCSP. 

Granollers, 24 de febrer de 2020

El director general, La interventora El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez Isabel Mas Parés Francesc Gabriel Palau Helguera


