Exp. PRO 35-2020

DOCUMENT QUE REGULA LA PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS SOCIALS
PER A LA GESTIÓ DE L’OCUPACIÓ DE 45 PLACES PER A PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL A LA
RESIDÈNCIA ASPACE DE BARCELONA, SUBSCRIT PER L’ASSOCIACIÓ ASPACE I EL CONSORCI DE
SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA.

ANTECEDENTS

1.- Atès l’Acord de data 05 de juny de 2015 entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, es posen en funcionament nous
equipaments per a persones amb discapacitat, entre els que es troba la Residència Aspace i es
traspassen els corresponents mitjans materials i econòmics.

2.-Atès que el contracte de referència fou subscrit per ambdues parts en data 23 de setembre de
2015.

En conseqüència ambdues parts
ACORDEN

Primer.- El contracte de referència serà prorrogat fins el 31 de desembre de 2020, en els mateixos
termes i condicions, essent vigent des del dia 1 de gener de 2020.
Segon.- Per a l’any 2020 es modifica les tipologies del servei prestat, seran les següents amb els
corresponents preus mòdul:
-

Servei de discapacitat intel·lectual i suport extens amb transtorn de conducta serà per un
import de 116,58 euros/estada.
Servei de discapacitat intel·lectual i suport extens/generalitzat serà per un import de
101,40 euros/estada.
Servei de discapacitat intel·lectual i problemes de salut serà per un import de 110,76
euros/estada.

L’import màxim de la pròrroga és de 1.810.887,48 euros, sense comptar l’IVA atès que l’entitat es
troba exempta. L’ esmentat import correspon als 366 dies de l’any de traspàs 2020.
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Tercer.- La dotació necessària per afrontar el pagament de l’ import de la pròrroga, anirà amb
càrrec a la partida pressupostària número D/251000200/315O/00000 del Consorci de Serveis
Socials de Barcelona.
Quart.- En tot allò no previst al present document, s’atendrà a allò que preveu el Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Cinquè.- El present expedient està exempt de garantia complementària atès que la dipositada
anteriorment ja cobreix la de l’exercici actual.
Sisè.- Ambdues parts es sotmeten de forma expressa a les Clàusules i acords establerts al
contracte original de data 23 de setembre de 2015.
Setè.- Aquesta pròrroga se sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades.
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