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RESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ númRESOLUCIÓ núm ....                                                                  4/2019        

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

ExpedientExpedientExpedientExpedient     69696969////2016201620162016 relatiu a prorrogar el contracte privat per a la prestació del servei de consergeria 
de Can Muntanyola,

FetsFetsFetsFets    ::::

En data 27 de febrer de 2017, mitjançant resolució de director de Granollers Mercat    19191919////2017201720172017, 
s'adjudica el contracte privatcontracte privatcontracte privatcontracte privat    per a la prestació del servei de consergeria de Can Muntanyolaper a la prestació del servei de consergeria de Can Muntanyolaper a la prestació del servei de consergeria de Can Muntanyolaper a la prestació del servei de consergeria 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 2222    de març dede març dede març dede març de    
2017201720172017 i fins li fins li fins li fins l''''1111    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 42424242....600600600600,,,,00000000    euroseuroseuroseuros,,,,    mésmésmésmés    8888....946946946946,,,,00000000    euroseuroseuroseuros    en concepte del    21212121%%%%    dddd''''IVAIVAIVAIVA,,,,    el que fa un total de 
51515151....546546546546,,,,00000000    euroseuroseuroseuros,,,,    IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs ....

Això no obstant, es preveu una modificació del preu del contracte en un 20 per cent, 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 el que s’estableix a l’article VIII del Plec de Clàusules Administratives
.

En data 23 d'octubre de 2017, mitjançant resolució de director de Granollers Mercat 85858585////2017201720172017, 
s'aprova la modificació a l’alça, en un percentatge del 20%, del preu del contracte, 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.

D'acord amb el que estableix la clàusula    IX.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, hi ha 
la possibilitat d'exercir la pròrroga d'un any un cop finalitzat el període d'execució.

Atès que en data 22 de gener de 2019, l'empresa comunica la seva predisposició a prorrogar el 
contracte.

Atès que existeix previsió per a la despesa derivada d'aquest contracte al centre de cost 
010010010010....RECEPCRECEPCRECEPCRECEPC, del Pressupost de Granollers Mercat de 2019.

Vist informe tècnic de data    23 de gener de 2019.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::
    
Article 84.2 i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya sobre la competència local en la promoció 
d'activitats econòmiques.

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 10 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 de serveis.
 
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.

Article 23 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que fa al termini del contracte i la possibilitat de pròrrogues .

Clàusula IX.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicables al contracte privat pel 
servei de recepció de Can Muntanyola, pel que fa al termini del contracte i la possibilitat de pròrroga .

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 .-.-.-.-    Prorrogar a l’empresa NEOSERNEOSERNEOSERNEOSER    2000200020002000,,,,    SLSLSLSL, (amb CIF BBBB61793550617935506179355061793550 i adreça al C. Lleida, 25,    
codi postal 08110 de Montcada i Reixac), el contracte privatcontracte privatcontracte privatcontracte privat    per a la prestació del servei deper a la prestació del servei deper a la prestació del servei deper a la prestació del servei de    
consergeria de Can Muntanyolaconsergeria de Can Muntanyolaconsergeria de Can Muntanyolaconsergeria de Can Muntanyola,,,,    per un període executiu amb efectes del dia    2222    de març dede març dede març dede març de    2019201920192019    iiii    
fins lfins lfins lfins l''''1111    de març dede març dede març dede març de    2020202020202020, i un import màxim, inclosa la modificació a l'alça del 20% de l'import del 
contracte, de 25252525....560560560560,,,,00000000    euroseuroseuroseuros, més 5555....367367367367,,,,60606060 euroseuroseuroseuros en concepte del 21% d'IVA, el que fa un total de    
30303030....927927927927,,,,60606060    euroseuroseuroseuros, IVA inclòsIVA inclòsIVA inclòsIVA inclòs, d'acord amb els plecs de clàusules administratives i tècniques que 
regeixen el contracte i els fets i fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.- 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.

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

Granollers, 31 de gener de 2019

El director general, El secretari per delegació

Jordi Táboas Suárez Antoni Casañas Casañas


