
 

Carme Coll Gaudens, Secretària municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès,

CERTIFICO: que l'Alcaldia, en data 28 de juny de 2016, ha resolt el següent: 

"I. Identificació de l’expedient.
Expedient número 1688/2016, relatiu a la modificació del Contracte per als serveis de 
suport als programes de petita infància, infància i família.

II. Relació de Fets.
1.  Iniciat  l'  expedient  de  modificació  del  contracte  de  serveis  de  modificació  del 
contracte per als serveis de suport als programes de petita infància, infància i família., 
arran  l'informe  tècnic  del  responsable  del  contracte  i  coordinador  de  l'àrea 
d'acompanyament  a les persones,  que considerava necessària,  per raons d'interès 
públic, una modificació d'aquest contracte. 

2.  Realitzada  la  consulta  a  l'empresa  contractista  del  contracte  modificació  del 
Contracte per als serveis de suport als programes de petita infància, infància i família, i 
constatada la seva conformitat amb les causes i abast de la modificació proposada. 

III. Fonaments de dret.
1r. La modificació proposada és necessària per poder implementar un casal d’estiu per 
poder cobrir la demanda social d’una activitat d’estiu infantil per als nois i noies en 
situació de vulnerabilitat i les necessitats de conciliació de les famílies i es produeix per 
causa d'una inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que 
pretenen cobrir-se mitjançant  el  contracte degut  a errors o omissions soferts en la 
redacció  del  projecte  o  de  les  especificacions  tècniques,  conforme  la  causa  legal 
prevista a la lletra a) de l'apartat primer de l'article 107 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic .

2n. Aquesta modificació necessària no afecta a condicions essencials ja que s'estima 
en un augment total del pressupost del contracte de 8.335,51 euros  euros, i 0 euros 
d'IVA,  i  es correspon a les  següents  noves prestacions informades tècnicament  i 
proposades pel responsable del contracte:

- programació, coordinació i gestió d'un equip de 5 monitors del 27 de juny a 22 
de juliol de 2016 de 9h a 13h i amb quinze hores de preparació a integrar en 
l'equip actual

- els monitors han de complir els requisits del decret 137/2003 de 10 de juny de 
regulació de les activitats d'educació en el lleure

- contractació, substitucions, supervisió del personal

No  procedeix  la  convocatòria  d'una  nova  licitació  ja  que  les  unitats  o  prestacions 
constitutives  de  la  modificació  i  de  l'augment  no  excedeix  del  10%  del  valor  del 
contracte, no s'altera les obligacions essencials del contracte i consta la conformitat del 
contractista amb la modificació expressada. 

3r.  D'acord  amb el  contracte  esmentat  i  d'acord  amb  els  principis,  regim jurídic  i  
procediment de modificació dels contractes administratius de serveis disposats pels 
articles 105, 106, 107, 108, 211, 219, 220, 306, i concordants del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

4t.  De conformitat  amb el  que disposa a l’article  14 de la  Llei  30/1992,  de 26 de 
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novembre,de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu comú i allò  previst a la disposició addicional segona del RD Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. 

RESOLC

Primer. Avocar-me la delegació atorgada mitjançant Resolució d'Alcaldia 229/16 de 23 
de març, únicament per aquest acte.

Segon.  Aprovar  l'expedient  de  modificació  del  contracte  de  serveis  de  suport  als 
programes de petita infància, infància i  família. en les condicions i abast definits al 
fonaments de drets primer i segon d'aquesta resolució.

Tercer.  Aquest  resolució  resta  condicionada   a  l'autorització  i  disposició  de  crèdit 
suficient i disponible per import de 8.335,51€ a la partida 1003.2318.22799 del vigent 
pressupost general, mitjançant l'aprovació de la modificació de crèdit adient.

Quart.  Notificar aquest  acord a l'adjudicatari  del  contracte i  donar compte al  servei 
d'economia".

I perquè serveixi d’acreditació, lliuro aquesta certificació d’ordre i amb el vistiplau de 
l’Alcaldessa, senyora Eva María Menor Cantador.

Badia del Vallès, document signat electrònicament

Vist i plau,
L'Alcaldessa
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