
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple 6/2021 del Consell Comarcal, de 19 de maig de 2021, va prendre, entre 
d’altres, l’acord següent: 
  
13. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a 
domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: 
Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La Garriga, La 
Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, 
Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 d’abril de 2021, la senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i 

d’Igualtat i responsable del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, 
Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les 
Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, formalitzat el 
19 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, SLU, va emetre 
l’informe següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’empresa People Plus, SLU. vam 

formalitzar el contracte de prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis del Vallès 
Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La 
Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, 
Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor 
i Tagamanent, en endavant el CONTRACTE.  

2. El període principal del CONTRACTE finalitzarà el 31 d’agost de 2021.  
 
3. La clàusula 10, del Plec de clàusules administratives particulars, amb el títol durada, estableix en 

el punt 1 i 2: 
 

1) Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna. 

 
2) Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries per als 

contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de conformitat 
amb l’article 29.2 de la LCSP. 

3)  
4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, alhora, té interès en prorrogar el CONTRACTE.  

 



 
 
 
 

 
 

5. El Servei d’Ajuda a Domicili dels diversos municipis que el contracte inclou i que es troben 
recollits al punt 1, es finança a través dels ingressos dels diversos Ajuntaments d’Aiguafreda, 
Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, 
Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, mitjançant els 
convenis de col·laboració entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la 
prestació del servei d’ajuda a domicili (SAD) dels diversos municipis. 

 
6. Durant la durada de la pròrroga del contracte, es preveuen les següents hores estimades: 

 

Municipi Hores 
estimades 
cura de la 
persona i 
la llar 

Hores 
estimades 
neteja de 
la llar 

Hores 
estimades 
àpats a 
domicili 

Hores 
estimades 
bugaderia 
externa  

Hores 
estimades 
bany 
adaptat 

Aiguafreda 5.300 3.000 0 0 0 

Canovelles 6.200 1.650 0 0 0 

Cànoves i 
Samalús 

2.280 2.040 0 0 0 

Figaró-
Montmany 

700 1.100 0 0 0 

La Garriga 600 2.000 0 0 0 

La Llagosta 5.000 1.570 100 700 48 

L’Ametlla del 
Vallès 

4.500 150 0 0 0 

Les Franqueses 
del Vallès 

8.000 3.800 0 0 0 

Lliçà d’Amunt 0 240 0 0 0 

Martorelles 2.500 2.062 0 0 0 

Parets del 
Vallès 

4.680 0 0 0 0 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

4.000 5.500 0 0 0 

Sant Fost de 
Campsentelles 

3.530 1.530 0 0 0 

Sant Pere de 
Vilamajor 

2.800 2.100 0 0 0 

Tagamanent 300 400 0 0 0 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar la pròrroga de la prestació del servei bàsic d’ajuda a domicili a càrrec de l’empresa 
People Plus, SLU. per als municipis d’Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-
Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà 
d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, des del dia 1 de setembre de 2021 
fins a 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents: 
 

Anualitat Hores 
estimades 
cura de la 
persona i 

Hores 
estimades 
neteja de la 
llar 

Hores 
d’àpats  
domicili 

Hores de 
bugaderia 
externa 

Hores 
de bany 
adaptat 



 
 
 
 

 
 

la llar 

2021 16.797 9.047 33 233 16 

2022 33.593 18.095 67 467 32 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 

22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en 
el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el 
contracte sigui vigent: 

 

Import 2021 amb IVA (4%) Import 2022 amb IVA (4%) 

475.942,16 euros 951.884,32 euros 

“ 

 
2. El 5 de maig de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, va emetre un 

informe jurídic en relació amb la proposta de pròrroga del contracte esmentat formulada per 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
3. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte per a 

la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La 
Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, 
Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant 
Pere de Vilamajor i Tagamanent, formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell 
Comarcal i la People Plus Innovation, SLU, preveu el següent:  
 
“1. La durada principal de cadascun dels contractes que resultin de l’adjudicació dels lots és 
d’1 any, comptador a partir de la data d’inici de la prestació del servei que s’indiqui en el 
respectiu contracte, que es preveu que sigui l’1 de maig de 2020.  
 
Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna.  
2. Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries per 
als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP.  
 
3. Per a cada contracte, el Consell Comarcal notificarà al respectiu contractista la voluntat 
de prorrogar el contracte amb un preavís mínim de 2 mesos abans de la data de finalització. 
La pròrroga s’ha de formalitzar en el document corresponent.  
 
4. L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa dels contractes que resultin de 
l’adjudicació de cada lot fins que comenci l’execució del nou contracte i per un període 
màxim de 9 mesos, quan no es formalitzi el nou contracte i existeixin raons d’interès públic 
per no interrompre la prestació.”  

 



 
 
 
 

 
 

2. L’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que el contracte podrà 
preveure una o vàries pròrrogues sempre que les característiques d’aquest romanguin 
inalterables durant el període de durada d’aquestes, sense perjudici de les modificacions 
que es puguin introduir de conformitat amb allò establert als articles 203 a 207 de la Llei 
9/2017.  
 
Així mateix, estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos 
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte, sense que es pugui 
produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts. 
 

3. En relació amb la pròrroga segons reiterada doctrina i informes de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, la pròrroga o ampliació del termini de durada d’un servei públic, 
només és possible si està prevista expressament en el plec de clàusules administratives 
particulars, tenint en compte que aquest constitueix llei del contracte, al definir els drets i 
obligacions de les parts contractants. 
 
La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en el plec i sigui 
del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva realització, de que les 
necessitats de l’administració es prolonguin per un temps superior a l’inicialment fixat i, a 
l’hora, que s’adopti per acord exprés. 
 

4. De conformitat amb la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regula el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis del 
Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús. Figaró-
Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà 
d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, formalitzat el 19 d’agost de 2020, 
entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, SLU, l’òrgan de contractació és el Ple 
del Consell Comarcal d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, sens 
perjudici de les delegacions a la Gerència relativa a l’acceptació o rebuig de la proposta de 
classificació de les proposicions presentades efectuada per la mesa de contractació i 
l’acceptació o rebuig de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat en tots els 
contractes, aprovada pel Ple de 25 de setembre de 2019 i publicada en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona del 4 d’octubre de 2019.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos 

municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i 
Samalús. Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses 
del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost 
de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, formalitzat el 19 d’agost de 2020, 
entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, SLU, pel període comprès entre l’1 de 



 
 
 
 

 
 

setembre de 2021 i fins al 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, 
següents: 

 
Anualitat Hores 

estimades 
cura de la 
persona i 
la llar 

Hores 
estimades 
neteja de la 
llar 

Hores 
d’àpats  
domicili 

Hores de 
bugaderia 
externa 

Hores 
de bany 
adaptat 

2021 16.797 9.047 33 233 16 

2022 33.593 18.095 67 467 32 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 

22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en 
el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el 
contracte sigui vigent: 

 
Import 2021 amb IVA (4%) Import 2022 amb IVA (4%) 

475.942,16 euros 951.884,32 euros 

 
3. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SLU.” 
 

 
 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president i el segell que ho acredita. 
  
Document signat electrònicament. 
 
 


