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BG/ec     

Exp.2017032018 

 

 

 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 

 

 

 

La senyora MARTA MADRENAS I MIR, amb DNI núm. 40318416-Z, amb domicili a 

efectes d'aquest contracte a l'Ajuntament de Girona, plaça del Vi, núm. 1, Girona. 

 

L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES SOCIALS VITRALL, amb NIF G17397134, 

representada per la senyora CONCEPCIÓ MARTINEZ MARTINEZ, amb DNI 

38431754L, i amb domicili social a efectes d’aquest contracte a Girona, al carrer Joan 

Alsina 3 segona planta. 

 

Dona fe de l'acte el Secretari accidental de la Corporació, el senyor JOSÉ IGNACIO 

ARAUJO GÓMEZ, en la seva condició de fedatari públic municipal. 

 

 

 

ACTUEN 

 

 

 

La senyora MARTA MADRENAS I MIR, en la seva condició d'Alcaldessa Presidenta 

de la Corporació de Girona, en ús de les atribucions conferides per la Disposició 

Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractació del sector públic 

(en endavant LCSP) i a l’empara de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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La senyora CONCEPCIÓ MARTINEZ MARTINEZ, actua en nom i representació de 

l’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES SOCIALS VITRALL, amb NIF G17397134, domiciliada 

a Girona, al carrer Joan Alsina 3 segona planta, i constituïda a Girona el 22 de febrer de 

1994.  

 

Inscrita el 7 d’abril del 2000 en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 

amb el número 2.421 de la secció 1ª, segons es desprèn de l’escriptura d’apoderament 

atorgada a Girona el 23 d’octubre del 2000, pel notari senyor Jose Maria Estropa. 

  

Inscrita el dia 1 d’octubre de 2009 en el Registre Nacional d’Associacions amb número 

Nacional 585328. 

 

La representació que ostenta la senyora CONCEPCIÓ MARTINEZ MARTINEZ deriva del 

seu càrrec de gerent de l’associació i de l’apoderament atorgat mitjançant escriptura 

atorgada a Girona, en data vint-i-tres d’octubre del 2000, pel notari senyor Jose Maria 

Estropa Torres. 

 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a formalitzar el present 

contracte i lliurement i espontània 

 

 

 MANIFESTEN 

 

 

I.- Antecedents administratius 

 

Per acord de la Junta de Govern Local, de 12 de gener de 2018, es va adjudicar el 

contracte del servei de desplegament del Programa de Centres Oberts o Serveis 

d'Intervenció Socioeducativa d'Atenció Diürna als diferents sectors de la ciutat de 

Girona, concretament:  
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* LOT 1: CENTRES OBERTS TAIALÀ-PONT MAJOR 

 

A favor de l'entitat SUARA SERVEIS SCCL, amb NIF F17444225, per un import pels 

dos anys de contracte, de cent quaranta-quatre mil nou-cents cinquanta -cinc euros 

amb setanta dos cèntims ( 144.955,72€), IVA exempt. 

L'import anual seria de 72.477,86 € 

 

*LOT 2: CENTRES OBERTS PALAU-BARRI VELL-SANT NARCÍS  

 

A favor de SUARA SERVEIS SCCL, amb NIF F17444225, per un import pels dos anys 

de contracte, de dos-cents dos mil cent vuitanta-tres euros amb vint-i-quatre cèntims 

(202.183,24€), IVA exempt. 

L'import anual seria de 101.091,62 € 

 

* LOT 3: CENTRES OBERTS SANTA EUGÈNIA  

 

A favor de l'entitat SALESIANS SANT JORDI PES GIRONA., amb NIF R0800885F, 

per un import pels dos anys de contracte, de cent setanta-cinc mil quatre cents 

cinquanta-sis euros amb cinquanta-dos cèntims (175.456,52 € ), IVA exempt. 

L'import anual seria de 87.728,26 € 

 

* LOT 4: CENTRES OBERTS GIRONA EST 

 

A favor de l'entitat ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS VITRALL, amb NIF 

G17397134, per un import pels dos anys de contracte, de cent quaranta-quatre mil 

nou-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-dos cèntims ( 144.955,72€), IVA exempt. 

L'import anual seria de 72. 477,86 € 

 

 

 

 



4 
 

 

 

La durada del contracte es va establir en dos anys, a comptar del dia següent a la 

seva formalització, i es podrà prorrogar d'any en any, per dues anualitats més, per 

acord de les parts manifestat de forma expressa, abans de la seva finalització o de la 

seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre anys, de conformitat amb l'article 

303.1 del TRLCSP. La prestació efectiva del servei es durà a terme d'1 de setembre a 

30 de juny (coincidint amb el calendari escolar). 

 

Els contractes es varen formalitzar el 13 de febrer del 2018, establint-se la durada del 

contracte en dos anys , a comptar del dia següent a la seva formalització. 

 

Amb dates 24 i 30 de setembre de 2019, la cap de secció de Serveis Socials d’Atenció 

Primària, la senyora Gemma Clapés Badia, va emetre informes proposant la modificació 

del contracte dels serveis de desplegament del programa de Centres Oberts o serveis 

d'intervenció socioeducativa d'atenció diürna als diferents sectors de la ciutat de Girona, 

per adaptar-lo als nous requeriments del model dels Serveis d'Intervenció socioeducativa, 

regulats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya i segons consta en l'addenda al contracte Programa 2016-2019 signada el 8 

de novembre de 2018, amb un increment anual de 120.115,73 €, desglossats en els lots 

1, 2, 3 i 4 que es relacionen tot seguit, de conformitat amb l'article 107, del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic: 

 

LOT 1 SUARA SERVEIS SCCL: 15.250,32 € 

LOT 2 SUARA SERVEIS SCCL: 30.500,64 € 

LOT 3 SALESIANS SANT JORDI: 43.864,13 € 

LOT 4 ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS VITRALL: 30.500,64 € 
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2019 es van  modificar 

els lots 1, 2, 3 i 4 del contracte del servei de desplegament del Programa de Centres 

Oberts o Serveis d'Intervenció Socioeducativa d'Atenció Diürna als diferents sectors de la 

ciutat de Girona, subscrits amb SUARA SERVEIS SCCL, els dos primers, amb 

SALESIANS SANT JORDI, el LOT 3, i el LOT 4 amb ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES 

SOCIALS VITRALL. 

 

També es va requerir a les empreses adjudicatàries per tal que dins el termini de 15 dies, 

a comptar de la recepció de la notificació de la resolució, procedissin al reajustament de 

les garanties definitives dipositades pel compliment del contracte del servei de 

desplegament del Programa de Centres Oberts o Serveis d'Intervenció Socioeducativa 

d'Atenció Diürna als diferents sectors de la ciutat de Girona, quedant els imports 

d'aquestes de la següent manera: 

 

Lot 1 - SUARA SERVEIS SCCL, amb NIF F17444225: Vuit mil deu euros amb trenta 

cèntims (8.010,30 €). Essent aquest import el resultant de la garantia constituïda amb 

motiu de l'adjudicació (7.247,79 €) a la que se li agrega un import de 762,51 € a 

conseqüència de l'increment derivat de la modificació del contracte. 

 

Lot 2 - SUARA SERVEIS SCCL, amb NIF F17444225: Onze mil sis-cents trenta-quatre 

euros amb dinou cèntims (11.634,19 €). Essent aquest import el resultant de la garantia 

constituïda amb motiu de l'adjudicació (10.109,16 €) a la que se li agrega un import de 

1.525,03 € a conseqüència de l'increment derivat de la modificació del contracte. 

 

Lot 3 - SALESIANS SANT JORDI PES GIRONA, amb NIF R0800885F: Deu mil nou-

cents seixanta-sis euros amb tres cèntims (10.966,03 €). Essent aquest import el 

resultant de la garantia constituïda amb motiu de l'adjudicació (8.772,83 €) a la que se li 

agrega un import de 2.193,20 € a conseqüència de l'increment derivat de la modificació 

del contracte. 
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Lot 4 - ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS VITRALL, amb NIF G17397134: Vuit mil 

set-cents setanta-dos euros amb vuitanta-dos cèntims (8.772,82 €). Essent aquest import 

el resultant de la garantia constituïda amb motiu de l'adjudicació (7.247,79 €) a la que se 

li agrega un import de 1.525,03 € a conseqüència de l'increment derivat de la modificació 

del contracte. 

 

En data 15 de novembre de 2019, l’ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS VITRALL, 

amb NIF G17397134, va procedir al reajustament de la garantia definitiva dipositada pel 

compliment del contracte del servei de desplegament del Programa de Centres Oberts o 

Serveis d'Intervenció Socioeducativa d'Atenció Diürna als diferents sectors de la ciutat de 

Girona (lot 4), quedant l’import d’aquesta de la següent manera: 

 

Vuit mil set-cents setanta-dos euros amb vuitanta-dos cèntims (8.772,82 €). Essent 

aquest import el resultant de la garantia constituïda amb motiu de l'adjudicació (7.247,79 

€) a la que se li agrega un import de 1.525,03 € a conseqüència de l'increment derivat de 

la modificació del contracte (número d’operació 320190011463). 

 

S'acompanya com a annex 1 inseparable d'aquest document: 

 

- Un certificat de l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 

2019, relatiu a la modificació dels lots 1, 2, 3 i 4 del contracte del servei de 

desplegament del Programa de Centres Oberts o Serveis d'Intervenció 

Socioeducativa d'Atenció Diürna als diferents sectors de la ciutat de Girona. 

 

Havent passat el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de la modificació al perfil 

del contractant, en els termes de l’article 153.3 de la LCSP, es procedeix a la 

formalització de la present modificació contractual. 
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II.- Fonament Jurídic 

 

En compliment del que disposa l’article 102 del Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

 

D’acord amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del sector públic, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i 

extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa 

anterior. 

 

D’acord amb els articles 105, 107, 108, 210, 211 i 219 del TRLCSP. 

 

D'acord amb la clàusula XXV del plec de clàusules administratives particulars 

reguladores del contracte. 

 

 

III.- Voluntat de les parts: la formalització de la modificació del contracte d'obres 

 

A tenor dels antecedents administratius i de conformitat amb la D.T. 1a de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els arts. 156, 219.2 i concordants del 

TRLCSP; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel què s’aprova el Text refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; i l’article 71 i concordants 

del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat per Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, els signants manifesten la seva voluntat 

de formalitzar el present contracte de serveis que es regirà de conformitat amb els 

següents: 
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 PACTES 

 

 

 

PRIMER.- Formalització de la modificació 

 

És objecte d’aquest document, la formalització de la modificació del lot 4 del contracte del 

servei de desplegament del Programa de Centres Oberts o Serveis d'Intervenció 

Socioeducativa d'Atenció Diürna als diferents sectors de la ciutat de Girona, adjudicats a 

favor de l'ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS VITRALL.  

 

Aquesta modificació, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre 

de 2019, consisteix en: 

 

Els dos serveis de Centre Obert, passaran a executar-se en els termes de la modalitat B 

del Plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte en els termes de l'apartat 

9.1 del PPTP, amb 20 places per infants i 20 places per adolescents, cadascun d'ells, fet 

que implica un increment anual de l'import del contracte de 15.250,32€, IVA exempt. 

 

 

SEGON.- Import de la modificació 

 

L'aprovació de la modificació referida al punt primer implica un increment anual de l'import 

del contracte de 30.500,65€, IVA exempt, quedant aquest en un import total de 

175.456,37 €, IVA exempt.   
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TERCER.- Garantia definitiva 

                                         

En data 15 de novembre de 2019, l’ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS VITRALL, 

amb NIF G17397134, va procedir al reajustament de la garantia definitiva dipositada pel 

compliment del contracte del servei de desplegament del Programa de Centres Oberts o 

Serveis d'Intervenció Socioeducativa d'Atenció Diürna als diferents sectors de la ciutat de 

Girona (lot 4), quedant l’import d’aquesta de la següent manera: 

 

Vuit mil set-cents setanta-dos euros amb vuitanta-dos cèntims (8.772,82 €). Essent 

aquest import el resultant de la garantia constituïda amb motiu de l'adjudicació (7.247,79 

€) a la que se li agrega un import de 1.525,03 € a conseqüència de l'increment derivat de 

la modificació del contracte. 

 

Una fotocòpia autenticada d’aquesta s’uneix com a Annex núm. 2 (número d’operació 

320190011463). 
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I, en prova de conformitat, signen el present document i els seus annexes, a un sol 

efecte. Dono fe. 

 

 

Per l'Ajuntament Per la societat 

 ASSOCIACIÓ D'INICIATIVES SOCIALS 

VITRALL 

L’ALCALDESSA-PRESIDENTA,     LA REPRESENTANT LEGAL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Madrenas i Mir   Concepció Martinez Martinez 
 
 
 
 
 

Certifico: 

El SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 

           José Ignacio Araujo Gómez 
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