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PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS 
PÚBLICS PER REALITZAR ELS SERVEIS SOCIALS FORMACIÓ I VALORACIÓ DE 
LES FAMÍLIES QUE SOL·LICITEN L’ACOLLIMENT EN FAMÍLIA ALIENA, SENSE 
FINALITAT ADOPTIVA, DE MENORS TUTELATS PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I EL CORRESPONENT SEGUIMENT DE L’ACOLLIMENT, A LA 
PROVÍNCIA DE GIRONA, D’1 DE JUNY DE 2016, SUBSCRIT PER LA INSTITUCIÓ 
COL·LABORADORA D’INTEGRACIÓ FAMILIAR ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES 
SOCIALS VITRALL I L’INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ  
  
 

 Exp. AFA/2020/P4-LOT 10  
 
 

ANTECEDENTS 
 
 

Primer.  En data 1 de juny de 2016, la institució col·laboradora d’integració familiar 
Associació d’Iniciatives Socials VITRALL i l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 
(ICAA) van signar el Contracte de gestió de serveis públics per realitzar els serveis 
socials de formació i valoració de les famílies que sol·liciten l’acolliment en família 
aliena, sense finalitat adoptiva, de menors tutelats per la Generalitat de Catalunya i el 
corresponent seguiment de l’acolliment a la província de Girona (exp. AFA/2016-Lot 
10). El preu del contracte es va modificar posteriorment passant a ser, des de 2019, 
d’un màxim anual de cent noranta-un mil cinc-cents trenta-set euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (191.537,88€) exempt d’IVA, més la quantitat anual de deu mil euros 
(10.000€), exempta d’IVA, per disposar d’un servei d’atenció telefònica 24 hores, 365 
dies l’any, més la quantitat que correspongui per conceptes variables (incentius i 
famílies col·laboradores) a liquidar, si escau, d’acord amb els plecs que regeixen el 
contracte. En endavant contracte de referència. 
 
Segon.  En data 14 d’octubre de 2019, la Responsable Territorial de l’ICAA a Girona va 
emetre informe en què proposa motivadament la pròrroga per a l’any 2020 del 
contracte de referència.  
 
Tercer. En data 14 d’octubre de 2019 la directora de l’ICAA va dictar Resolució 
d’incoació de l’expedient AFA/2020/P4-Lot 10, relatiu a la pròrroga per a l’any 2020 del 
contracte de referència, en els termes de l’informe de 5 de setembre de 2019 
esmentat. 
 
Quart. Posteriorment, la Intervenció Delegada va fiscalitzar l’expedient de pròrroga. 
 
Cinquè. Seguida la tramitació oportuna, en data 10 de desembre de 2019 la directora 
de l’ICAA va resoldre aprovar l’expedient i autoritzar la pròrroga per a l’any 2020 del 
contracte de referència. 
 
En conseqüència, ambdues parts del contracte de referència, 
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ACORDEN 

 

Primer. Prorrogar per a l’any 2020 el contracte de referència per un import màxim 
anual de cent noranta-un mil cinc-cents trenta-set euros amb vuitanta-vuit cèntims 
(191.537,88€) exempt d’IVA, més la quantitat anual de deu mil euros (10.000€), 
exempta d’IVA, per disposar d’un servei d’atenció telefònica 24 hores, 365 dies l’any, 
més la quantitat que correspongui per conceptes variables (incentius i famílies 
col·laboradores) a liquidar, si escau, d’acord amb els plecs que regeixen el contracte. 

 
Segon. La vigència d’aquesta pròrroga serà d’1 de gener fins el 31 de desembre de 
2020.  
 
Tercer.  L’ICAA abonarà el preu d’aquesta pròrroga contractual mitjançant 
transferència bancària, prèvia presentació de la factura dels serveis executats, de 
conformitat amb les condicions establertes en el contracte de referència. No obstant 
això, l’execució d’aquesta pròrroga contractual, fins i tot encara que s’hagi formalitzat, 
quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per 
finançar les obligacions derivades del contracte en aquest exercici pressupostari. 
 
Quart.  La dotació necessària per afrontar el pagament de l’import del contracte anirà 
amb càrrec a la partida pressupostària número  D/227000700/318G/0000 de Gestió de 
Centres i Serveis de l’ICAA. 
 
Cinquè.  Ambdues parts se sotmeten de forma expressa a les clàusules i acords 
establerts al contracte inicial de data 1 de juny de 2016, llevat en allò modificat. En tot 
allò no previst, s’atendran al que preveu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic i la 
resta de normativa vigent aplicable a la matèria. 
 
Perquè quedi constància d’aquests acords, les parts signen aquest document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepció Martínez Martínez   Chakir El Homrani  Lesfar 
Representant       President de l’ICAA  
Associació d’Iniciatives Socials    i conseller de Treball, Afers 
VITRALL      Socials i Famílies 
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