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A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

La directora de Serveis Socials  de l’Ajuntament de Terrassa,  en data 6  de març de 2019, 
ha informat sobre la necessitat i idoneïtat de contractar els serveis bàsics d’ajuda a domicili i 
d’ajut a la higiene de la llar. 

L’objecte del contracte es divideix en 3 lots: 

Lot 1: Districtes 1, 3.2 i 4.1. 

Lot 2: Districtes 2.2, 3.1, 6 i 7. 

Lot 3: Districtes 2.1, 4.2 i 5. 

El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de 
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-
les, es concreten en proporcionar atenció personal, ajuda a la llar i suport social a persones 
amb manca d’autonomia personal i a persones i famílies amb dificultats de desenvolupament o 
integració social. 

El contracte es tipifica de serveis, segons el que estableixen l’article 17 de la LCSP, per a la 
determinació de les normes que s’han d’observar en la seva adjudicació. 

El contracte tindrà una durada d’un (1) any comptat des de la data següent a la formalització 
del contracte. El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de, durada inicial més 
pròrrogues, dos (2) anys.

El pressupost base de licitació és 6.869.097,62 € euros, exclòs l’IVA:

Durada inicial Eventuals pròrrogues
Any

Durada Despesa Durada Despesa

2019 3 mesos 1.585.986,16 € - -
2020 9 mesos 5.283.111,46 € 3 mesos 1.855.547,34 €
2021 - -  9 mesos 6.180.214,51 €
 Total 6.869.097,62 € 8.035.761,85 €

La quota corresponent actual de l’IVA és el 4 %.

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent: 

Ajut Domicili Neteja
TOTAL COST SALARIAL (segons conveni) 3.654.650,47 € 26.039,01 €
COST SEG. SOC. EMP. (32%) 1.169.488,15 € 8.332,48 €
TOTAL COSTOS DIRECTES (CD) 4.824.138,61 € 34.371,49 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES (CI) (14%) 675.379,41 € 4.812,01 €

DESPESES GENERALS (17% CD+CI) 934.918,06 € 6.661,19 €
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BENEFICI INDUSTRIAL (6% CD+CI+DG) 386.066,17 € 2.750,68 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA exclòs) 6.820.502,25 € 48.595,37 €

IVA 4% 272.820,09 € 1.943,81 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs) 7.093.322,34 € 50.539,19 €

Preu hora sense IVA 17,50 € 15,00 €
Preu hora amb IVA 18,19 € 15,60 €

Lot 1: Districtes 1, 3.2 i 4.1: 

Durada inicial Eventuals pròrrogues
Any

Durada Despesa Durada Despesa

2019 3 mesos 523.718,90 € - -

2020 9 mesos 1.744.621,42 € 3 mesos 612.728,83 €

2021 - 9 mesos 2.040.840,91€

 Total 2.268.340,32 € Total 2.653.569,74 €

Lot 2: Districtes 2.2, 3.1,  6 i 7: 

Durada inicial Eventuals pròrrogues
Any

Durada Despesa Durada Despesa

2019 3 mesos 492.443,88 € - -

2020 9 mesos 1.640.525,04 € 3 mesos 576.139,84 €

2021 - 9 mesos 2.225.873,88 €

 Total 2.132.968,92 € Total 2.802.013,72 €

Lot 3: Districtes 2.1, 4.2 i 5: 

Durada inicial Eventuals pròrrogues
Any

Durada Despesa Durada Despesa

2019 3 mesos 569.823,37 € - -

2020 9 mesos 1.897.965,00 € 3 mesos 666.678,67 €

2021 - 9 mesos 1.913.499,72 €

 Total 2.467.788,37 € Total 2.580.178,39 €
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El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits al preu hora de serveis 
d’ajuda a domicili: 17,50 euros, exclòs l’IVA, i al preu hora de serveis de neteja a domicili: 
15,00 euros, exclòs l’IVA: 

Lot 1: Districtes 1, 3.2 i 4.1: 

Preu u. Hores

Serveis d’ajuda a domicili 17,50 €/hora 128.652

Serveis de neteja a domicili 15,00 €/hora 1.172

Total

Lot 2: Districtes 2.2, 3.1, 6, 7: 

Preu u. Hores

Serveis d’ajuda a domicili 17,50 €/hora 120.855

Serveis de neteja a domicili 15,00 €/hora 1.241

Total

Lot 3: Districtes 2.1, 4.2 i 5: 

Preu u. Hores

Serveis d’ajuda a domicili 17,50 €/hora 140.347

Serveis de neteja a domicili 15,00 €/hora 827

Total

El pressupost base de licitació té el caràcter de pressupost màxim. El nombre total de 
prestacions incloses en l’objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel fet d’estar 
subordinat a les necessitats de l’Ajuntament. 

Es preveu expressament la possibilitat que pugui modificar-se el contracte en els termes 
previstos en l’article 204 del LCSP, en el sentit que aquest contracte podrà modificar-se fins 
a un màxim del 20% del pressupost de licitació, atenent a disponibilitat econòmica i segons 
instruccions de l’Ajuntament, en els casos següents:

1. En funció del nombre de casos i atenent al desplegament i la implementació de la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
les Persones en Situació de Dependència (BOE 299, 15.12.06), així com l’increment 
del nombre de persones usuàries reflectit en un augment o disminució d’hores de 
servei.

2. Atenent a la necessitat d'incrementar les hores de SAD d’infància en risc que 
comportin per l'empresa la contractació de professionals amb la titulació d'integrador 
social.

Tal i com estableix l'article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar 
l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte. 
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De conformitat amb  la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, la modificació s’ha 
de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment, i amb aquesta 
finalitat s’ha de reservar el crèdit necessari per cobrir l’import màxim de les noves 
necessitats.

Sense perjudici de l’anterior, no tindran la consideració de modificacions la variació que 
durant l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats 
realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la 
liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del 
preu del contracte.

El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la 
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 
101 de la LCSP, calculant la seva durada inicial (1 any), les pròrrogues eventuals del 
contracte (1 any), i les modificacions previstes, és de 16.278.679,00 euros, exclòs l’IVA.

Pressupost màxim
Eventuals 
pròrrogues

Eventuals 
increments

Valor estimat

6.869.097,62€ 8.035.761,86€ 1.373.819,52€ 16.278.679,00€

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte de 
set milions cent quaranta-tres mil vuit-cents seixanta-un euros amb cinquanta-tres cèntims, 
(7.143.861,53 €), inclòs l’IVA es farà amb càrrec a la partida 3313.23104.22799 del 
Pressupost Municipal vigent. 

Durada inicial Eventuals pròrrogues
Any

Durada Despesa Durada Despesa

2019 3 mesos 1.649.425,60 € - -

2020 9 mesos   5.494.435,93 € 3 mesos 1.929.769,23 €

2021 9 mesos 6.427.423,09 €

  7.143.861,53 € 8.357.192,32 €

  

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la 
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el 
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

L'adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant el procediment obert,  i es basarà en el 
principi de millor relació qualitat-preu. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de 
l’Ajuntament, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i a la plataforma de contractació pública 
electrònica VORTAL www.vortal.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de 
l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 
2014). La licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
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De conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona de la LCSP, correspon 
al Ple la competència com a òrgan de contractació respecte del contracte. 

Per tot això, aquest alcalde-president  proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
acords següents:  

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar els serveis bàsics d’ajuda a 
domicili i d’ajut a la higiene de la llar. 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte. El contracte tindrà una durada 
d’un (1) any comptat des de la data de formalització. El contracte es podrà prorrogar fins a 
un màxim de, durada inicial més pròrrogues, dos (2) anys. El pressupost base de licitació és 
6.869.097,62 € euros, exclòs l’IVA. La quota corresponent actual de l’IVA és el 4 %.

Tercer.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del 
contracte: 7.143.861,53  euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
3313.23104.22799 del Pressupost Municipal.

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors, la 
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el 
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Quart.- Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 62 de la LCSP, la 
directora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa, a qui correspondrà supervisar-ne 
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

Cinquè.- Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, que es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu, utilitzant el procediment 
obert. La licitació s’anunciarà en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i a la plataforma de contractació pública 
electrònica VORTAL www.vortal.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de 
l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 
2014). La licitació es publicarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 

Sisè.- Facultar a l'Alcalde-President per atorgar i signar tots els documents que siguin 
necessaris, fins i tot d’esmena i/o de rectificació, per a l’efectivitat dels anteriors acords.

No obstant, l’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple resoldrà conforme consideri més adient.   

Alfredo Vega López
Alcalde-President


