
 

 CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

2584/2016 Junta de Govern Local 

 

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sessió celebrada el 22 / de desembre / 2016 s’adoptà l’acord següent: 

Pròrroga del contracte del servei de manteniment i neteja dels jardins i espais 
lliures municipals (expt. 2584/2016)

I. Identificació de l’expedient.
Expedient  número  2584/2016,  relatiu  a  la  pròrroga  del  contracte  del  servei  de 
manteniment i neteja dels jardins i espais lliures municipals
 
II. Relació de Fets.
1.  Per  Provisió  d'Alcaldia  de  data  de  14 de  desembre  de  2016,  es  va  iniciar 
l'expedient de pròrroga de la vigència del contracte de serveis de la gestió del servei 
de manteniment i neteja dels jardins i espais lliures municipals, arran la petició de 
l'empresa adjudicatària de data 14 de setembre de 2016.
 
2. Aquest contracte administratiu va ser adjudicat per acord de la Junta de Govern 
Local,  de  data 28  d'octubre  de  2013,  i  es  va  formalitzar  amb  l'adjudicatària, 
FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA, en data 29 d'octubre de 2013, 
essent la seva data d'inici l'1 de novembre de 2013 i la seva duració de 3 anys, amb 
possibilitat de pròrroga en els termes definits al contracte.
 
3. Instruït l'expedient, s'ha realitzat audiència a l'empresa adjudicatària i han estat 
emès els informes tècnics, econòmics i jurídics procedents.
 
III. Fonaments de dret.
 
1r. D'acord la clàusula tercera del contracte, i la clàusula 6a del plec de clàusules 
administratives particulars, es permet la possibilitat d'acordar pròrrogues, de forma 
expressa per l'òrgan de contractació, com a exigeix l'article 23 del TRLCSP, amb els 
següents termes:
 
«Clàusula tercera del document administratiu del contracte: El termini d'execució del  
contracte és de tres anys, a partir de la data d'1 de novembre de 2013 i podrà ser  
prorrogat per mutu acord de les parts i de forma expressa per anys naturals, sense  
que la durada incloses les pròrrogues pugui excedir  de cinc anys, de conformitat  
amb la clàusula 6a dels Plecs reguladors»
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Igualment, la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars «Durada del 
contracte i possibles pròrrogues: 
 
1.  La  prestació  del  servei  objecte  del  present  contracte  començarà  en  la  data  
establerta en l’acord d’adjudicació, que no podrà ser superior a un mes. El contracte  
tindrà una durada de 3 anys, sent susceptible de pròrroga per mutu acord de les  
parts mitjançant declaració de voluntat expressa d’any en any fins a un màxim total  
de  5  anys.  No  obstant  això,  el  contracte  es  prorrogarà  obligatòriament  per  
l’adjudicatari en cas d’extinció del mateix per qualsevol causa, i fins que no s’hagi dut  
a terme la nova adjudicació del servei, amb la finalitat de garantir la seva continuïtat.
 
2. Als efectes de pròrroga o no renovació el contractista haurà de sol·licitar-ho de  
forma expressa i per escrit a l’Ajuntament dins del termini de tres mesos abans del  
termini de finalització de la vigència inicial o de les seves pròrrogues.»
 
2n. D'acord amb l'informe tècnic del responsable del contracte: 
 
a) Es justifica la necessitat i idoneïtat de fer aquesta pròrroga i continuar la prestació 
d'aquest  contracte  de  gestió  de  serveis,  en  atenció  a  la  gestió  i  execució  del 
contracte realitzada fins a l'actualitat pel contractista, amb l'assoliment dels objectius 
fixats, la transparència en la facilitació de les dades i en la prestació eficient dels 
serveis programats.
 
b) Aquest contracte preveu la revisió de preus en la seva clàusula 22a del plec de 
clàusules administratives particulars, que preveu la possibilitat de revisar els preus 
del contracte mitjançant l'IGPC general a nivell estatal elaborat per l'Institut Nacional 
d'Estadística.
 
Traslladada aquesta qüestió a l'empresa, aquesta mitjançant correu electrònic 
de data 14 de desembre de 2016, presta la seva conformitat amb els càlculs 
de revisió, que resulten els següents:
 
a) Pel període 1 de novembre de 2015 a 31 d'octubre de 2016 que resulta d'aplicar 
l'IPC interanual d'octubre 2014 a octubre 2015, que ha estat del -0,7%, el preu del 
contracte és de 157.928,92 euros (IVA exclòs).
 
b) Pel període 1 de novembre de 2016 a 31 d'octubre de 2017, que resulta d'aplicar 
l'IPC interanual de setembre 2015 a setembre 2016, que ha estat del 0,2%, el preu 
del contracte és de 158.244,78 euros (IVA exclòs).
 
Tret d'aquest aspecte que s'ha de resoldre, la pròrroga no afecta cap altre condició, 
obligació o aspecte del règim jurídic del contracte, inclosa la garantia que s'estima 
suficient per a la pròrroga anual que es proposa.
 
3t.  D'acord amb el  contracte esmentat  i  d'acord amb els principis,  regim jurídic i 
procediment  de  la  duració  i  pròrroga  dels  contractes  administratius  de  serveis 
disposats pels articles 23, 303, la disposició addicional segona i concordants del RD 
Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  que  aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de 
contractes del sector públic; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest 
òrgan pel Decret d’alcaldia número 229/2016, de 23 de març.
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Per tot això, s'acorda:
 
Primer. Acordar la pròrroga del contracte administratiu de serveis de la gestió del 
servei de manteniment i neteja dels jardins i espais lliures municipals, per un termini 
d’un any, amb efectes a partir del dia 1 de novembre de 2016, en les condicions 
establertes al contracte vigent i amb les variacions expressades al fonament jurídic 
segon d'aquest acord.
 
Segon. Autoritzar i  disposar la despesa de 26.374,13 euros nets, amb un IVA de 
5.538,57 euros,  corresponent  al  període  de  pròrroga  de  2016,  amb  càrrec  a  la 
partida  pressupostària  1204.1711.22700,  diferir  l’aplicació  comptable  i  amb  el 
compromís  de  dotar  el  pressupost  municipal  amb  la  consignació  pressupostària 
adequada i suficient per a fer front la pròrroga de la contractació fins al 31 d'octubre 
de 2017.
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i citar-la per a la 
formalització de la pròrroga del contracte que tindrà lloc dins del cinc dies següents a 
la notificació. 
 
Quart. Facultar l'alcaldia per a l'execució i formalització d'aquest acord.
 
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 
 

1. Publicar aquest acord de pròrroga al Perfil del Contractant.
2. Comunicar les dades de la pròrroga del contracte al Registre de Contractes 

del  Sector Públic,  de conformitat amb allò  que estableix l’article 333.3 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en 
què s’hagi formalitzat la pròrroga del contracte, en el termini dels tres mesos 
següents a la formalització del contracte, d'acord amb l'article 29.2 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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