
 
 
 

 

OD-24 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili en diversos 
municipis del Vallès Oriental formalitzat el 25 d’abril de 2018 amb A0 Mayores Servicios 
Sociales, SL, i Optima Facility Services, SL, i posteriorment subrogat a AO Mayores 
Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 
18/1982, de 26 de mayo. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’1 de desembre de 2021,la senyora Silvia Pérez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i 

d'Igualtat, va emetre l’informe següent: 
 
“ 
1. OBJECTE 
 
L’objecte de l’informe és la valoració del contracte del Servei públic d’Ajuda a Domicili de diversos 
municipi del Vallès Oriental amb AO Mayores Servicios Sociales ,SL- People Plus Innovation, SL, Unión 
Temporal de Empresas, ley 18/1982. 
 
 
2. RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 20 de desembre de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar l’expedient 
ordinari de contractació mitjançant procediment obert per a l’adjudicació del contracte per a la prestació 
del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental i va convocar-ne la licitació.  

 

2. L’objecte del contracte d’acord amb la clàusula 1 del Plec de clàusules administratives particulars és: 
 

1. L’objecte d’aquest procediment de contractació és l’adjudicació del contracte de serveis 
corresponent a la prestació del servei d’ajuda a domicili a diversos municipis de la comarca del 
Vallès Oriental.  

 
El servei d’ajuda a domicili objecte del contracte comprèn la prestació dels serveis bàsics i 
complementaris que es detallen a continuació en la definició que preveuen les clàusules 1, 2 i 3 
el Plec de prescripcions tècniques:  
 

- Servei de cura de la persona i de la llar  

- Servei de neteja de la llar  

- Servei de bany adaptat  

- Servei de bugaderia externa  

- Servei d’àpats a domicili  
 

2. L’àmbit territorial del servei d’ajuda a domicili d’aquest contracte és el dels municipis següents: 
Aiguafreda, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, la Garriga, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere 
de Vilamajor, Tagamanent, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, la Llagosta, Martorelles, 
Montornès del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i 
Vilanova del Vallès.  



 
 
 

 

 
Nogensmenys, el nombre de municipis que configuren l’àmbit territorial pot variar en funció de les 
adhesions o les renúncies d’ajuntaments a la prestació d’aquest servei per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

 

3. El contractista ha de prestar estimativament les hores amb la distribució prevista al quadre que 
consta en l’annex 1 del Plec de clàusules d’explotació.  

 

4. El servei s’ha de prestar d’acord amb aquest Plec, el Plec de clàusules d’explotació i el Reglament 
del servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal, la proposta del contractista que s’hi ajusti i les 
millores que proposi i siguin acceptades per l’òrgan de contractació.  

 

5. Els codis de la CPV corresponents a aquest contracte són els següents:  
 

- Serveis socials: 85320000-8  
- Serveis d’assistència social: 85310000-5  

 
 
3. D’acord amb la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars, en endavant PCAP, el 

contracte comprèn la prestació del servei d’ajuda a domicili objecte de la licitació des de l’1 de maig de 
2018 fins al 31 de desembre de 2019.  
 
Nogensmenys, pel cas que el contracte no es pogués adjudicar o no s’adjudiqués en els terminis adients 
per tal d’iniciar la prestació en aquesta data, el període de vigència serà comptador des de l’endemà de 
la firma del contracte fins al 31 de desembre de 2019. 
 
El contracte no és objecte de pròrroga.  
 
En qualsevol cas, una vegada finalitzat el període d’execució del contracte, el contractista ha de 
continuar prestant el servei fins a l’inici de la prestació del nou contractista, per un termini màxim de 4 
mesos.  
 

4. D’acord amb la clàusula 5 del PCAP el termini de garantia es fixa en un mes, a comptar des de la 
finalització del contracte. Si s’acredités l’existència de vicis o defectes en la prestació del servei objecte 
de contracte, el Consell Comarcal té dret a reclamar el preu satisfet o a quedar exempt del pagament 
de les quanties corresponents, si és el cas. 
 

5. El 21 de març de 2018, el Ple va adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili 
en diversos municipis del Vallès Oriental amb l’empresa A0 Mayores Servicios Sociales, SL i Optima 
Facility Services, SL pels preus següents:   

 
a) Servei de cura de la persona i de la llar: 14,87 euros/hora, IVA exclòs.  

b) Servei de neteja de la llar: 11,66 euros/hora, IVA exclòs.  

c) Servei de bany adaptat: 4,19 euros/hora, IVA exclòs.  

d) Servei de bugaderia externa: 1,42 euros/hora, IVA exclòs.  

e) Servei d’àpats a domicili: 1,42 euros/hora, IVA exclòs  
 
Així mateix, va acceptar la proposta les millores proposades per A0 Mayores Servicios Sociales, SL i 
Optima Facility Services, SL següents:  
 



 
 
 

 

Número d'hores mensuals de 
coordinació tècnica amb els 
treballadors per les coordinacions 
grupals 

4 hores mensuals de més respecte les hores 
mensuals mínimes que preveu per aquest 
concepte el Plec de clàusules d'explotació 

Número d'hores mensuals de 
coordinació tècnica amb els 
treballadors per les coordinacions 
individuals 

2 hores bimestrals de més respecte les hores 
bimestrals mínimes que preveu per aquest 
concepte el Plec de clàusules d'explotació 

Número de grups de supervisió, 
d'acord amb la definició que preveu 
la clàusula 18.c) del Plec de 
clàusules administratives 
particulars 

8 grups de supervisió amb freqüència 
bimestral 

Número d'hores anuals de formació 
per treballador 

30 hores anuals 

Increment de les hores de dedicació 
setmanal de la coordinació tècnica 

Increment de 4 hores setmanals de dedicació 
respecte les hores de dedicació obligatòries 
que estableix el Plec de prescripcions 
tècniques.  

Formació específica en intervenció 
amb famílies, infància, situacions 
de risc social, salut mental o 
acompanyament a la mort, en 
relació amb el nombre d'hores 
anuals de la formació que he ofert 
en l'epígraf a)iii. o bé pel cas que no 
n'hagi ofert, en relació amb el 
nombre d'hores anuals de formació 
obligatòria que preveu el Plec de 
prescripcions tècniques  
 

75 % d'hores anuals de formació específica 
per treballador en intervenció amb famílies, 
infància, situacions de risc social, salut 
mental o acompanyament a la mort.  
 

 
 

Amb l’acord d’adjudicació la Gerència va disposar una despesa de sis-cents tretze mil set-cents quaranta-
vuit euros amb dinou cèntims (613.748,19 €) per a l’any 2018 i assumir per als exercicis següents en què 
el contracte sigui vigent el compromís de dotar l’aplicació corresponent del pressupost de despeses, 
d’acord amb el detall següent :  

 

IMPORT  
amb IVA  

NÚM. PARTIDA  ANY  

613.748,19 EUR  
 

231.04.227.06  2018 (de l’1 de maig de 2018 al 
31 de desembre de 2018)  
 

920.622,28 EUR  231.00.227.06  2019  

 
 



 
 
 

 

6. El 25 d’abril de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i AO Mayores Servicios Sociales SL, -
Optima Facility Services, SL. Union temporal de empreses, Ley 18/1982, vam formalitzar el contracte 
de prestació del servei d’ajuda a domicili, que inclou els diversos municipis de Aiguafreda, Cànoves i 
Samalús, Figaró-Montmany, la Garriga, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, 
Tagamanent, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, la Llagosta, Martorelles, Montornès del 
Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès, amb durada del contracte fins 
a 31 de desembre de 2019. 
 

7. El 08 de maig de 2019, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el contingut i la signatura de la 
modificació del CONTRACTE, per a formalitzar el canvi den la composició de la unió temporal 
d’empreses i determinar-ne la subrogació en els drets i obligacions, de People Plus Innovation, SL en 
substitució a Optima Facility Services, SL. La modificació del CONTRACTE es va formalitzar en data 
20 de maig de 2019.  

 
L’empresa People Plus Innovation, SL va presentar la documentació acreditativa i informació sobre 
l’estat de tramitació de la garantia, mitjançant num. registre d’entrada E2019005175 i E2019005190, 
per un import de 73.776,44 euros. 

 
8. La Comissió de Govern del 20 de novembre de 2019 va aprovar la prorroga del contracte del servei 

d’ajuda a domicili a diversos municipis de la comarca amb AO Mayores Servicios Sociales, SL – People 
Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, de l’1 de gener de 
2020 fins a l’inici de la prestació del servei per part del contractista que resulti del respectiu procediment 
de contractació, i en tot cas no més enllà del 30 d’abril de 2020. 
 
Amb l’acord de prorroga es va autoritzar i disposar una despesa de tres-cents setanta-dos mil set-cents 
trenta euros (372.730,00 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23104 22706 de l’any 2020 
condicionat al pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal. 
 

9. En data 18 de març de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la continuïtat del servei d’ajuda a 
domicili a diversos municipis de la comarca amb AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus 
Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, més enllà del 30 d’abril de 
2020, amb les condicions del contracte formalitzat el 25 d’abril de 2018, fins a l’inici de la prestació del 
servei per part del contractista que resulti del respectiu procediment de contractació. 
 
Amb l’acord de continuïtat es va autoritzar i disposar la despesa que s’originés com a conseqüència 
de la continuïtat del servei amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 del pressupost 
general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
10. El Ple 2021/2 del Consell Comarcal, d’11 de març de 2021, va acordar determinar l’abast de la 

suspensió parcial del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb AO Mayores 
Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 
de mayo, i resoldre les peticions d’indemnització presentades, per un import de 46.297,71 euros i 
ordenar-ne el pagament a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 amb número de 
referència 22020000472. 
 

11. Els pagaments realitzats a AO Mayores Servicios Sociales SL, -Optima Facility Services, SL. Union 
temporal de empreses, Ley 18/1982i AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, 
Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo pel concepte i import d’aquest contracte 
han estat:  
 

N. Operació Data Concepte 
Import IVA 
Inclòs 

220180004966 03/08/2018 SAD LOT 3-4-5MAIG 2018 75.333,60 



 
 
 

 

220180004971 03/08/2018 SAD LOT 3-4-5 JUNY 2018 73.006,21 

220180005150 17/09/2018 SAD LOT 3-4-5 JULIOL 2018 75.514,24 

220180006039 17/10/2018 SAD LOT 3-4-5 AGOST 2018 72.413,75 

220180008100 28/12/2018 SAD LOT 3-4-5 SETEMBRE 2018 68.539,54 

220180007866 14/12/2018 SAD LOT 3-4-5 OCTUBRE 2018 79.938,36 

220190001772 15/04/2019 SAD LOT 3-4-5 NOVEMBRE 2018 78.465,14 

220190001773 15/04/2019 SAD LOT 3-4-5 DESEMBRE 2018 68.532,23 

220190000834 28/02/2019 SAD LOT 3-4-5 GENER 2019 81.950,17 

220190001599 03/04/2019 SAD LOT 3-4-5 FEBRER 2019 76.854,72 

220190002615 13/05/2019 SAD LOT 3-4-5 MARÇ 2019 82.986,17 

220190003670 14/06/2019 SAD LOT 3-4-5 ABRIL 2019 83.025,64 

220190004857 19/07/2019 SAD LOT 3-4-5 MAIG 2019 90.487,98 

220190005483 31/07/2019 SAD LOT 3-4-5 JUNY 2019 82.430,26 

220190006244 23/09/2019 SAD LOT 3-4-5 JULIOL 2019 94.349,82 

220190007390 14/11/2019 SAD LOT 3-4-5 AGOST 2019 76.369,27 

220190007410 14/11/2019 SAD LOT 3-4-5 SETEMBRE 2019 78.134,72 

220201000112 29/01/2020 SAD LOT 3-4-5 OCTUBRE 2019 93.551,16 

220201000089 29/01/2020 SAD LOT 3-4-5 NOVEMBRE 2019 81.566,84 

220201000416 17/02/2020 SAD LOT 3-4-5 DESEMBRE 2019 77.804,69 

220200000764 06/03/2020 SAD LOT 3-4-5 GENER 2020 86.098,01 

220200001757 09/04/2020 SAD LOT 3-4-5 FEBRER 2020 102.699,32 

220200002331 29/04/2020 SAD LOT 3-4-5 MARÇ 2020 94.731,45 

220200003515 23/07/2020 SAD LOT 3-4-5 ABRIL 2020 66.634,97 

220200003518 23/07/2020 SAD LOT 3-4-5 MAIG 2020 71.397,91 

220200004611 28/08/2020 SAD LOT 3-4-5 JUNY 2020 89.907,83 

220200005226 01/10/2020 SAD LOT 3-4-5 JULIOL 2020 105.720,48 

220200005513 15/10/2020 SAD LOT 3-4-5 AGOST 2020 89.794,07 

220211000536 14/06/2021 

 INDEMINITZACIÓ AUX I TF MESOS 
MARÇ ABRIL MAIG I JUNY 2020 - 
COVID 46.297,71 

 
12. El contracte per la prestació del servei esmentat va finalitzar en data 31 d’agost de 2020,  la qual es va 

formalitzar un nou contracte per a la prestació del servei.  
 

El contracte es va finançar a càrrec de l’aplicació pressupostària 231.04.227.06  del Pressupost 
general d’ingressos i despeses per a l’any 2018 i 2019 i l’aplicació pressupostària 20 234104 22706 i  
20 23100 227 10 del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2020.  
 

 

3. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’ha executat d’acord amb l’objecte del contracte, el PPT i el PCAP que regeixen el contracte. 
 
 

4. RÈGIM ECONÒMIC 



 
 
 

 

 
 

1. El valor estimat del contracte, d’acord amb les previsions de l’article 88 del TRLCSP es fixa en dos 
milions cinc-cents vuitanta-dos mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb quatre cèntims (2.582.828,04 EUR), 
amb l’IVA exclòs. 

 
L’import assenyalat es correspon al valor estimat del servei a prestar durant el període d’execució del 
contracte, més  les modificacions del contracte, d’acord amb el detall següent:  

 
a) Per la durada del contracte: 1.721.885,36 EUR  
b) Per les possibles modificacions: 860.942,68 EUR 
 

2. Finalitzat el contracte, l’import total pagat al contractista ha estat de dos milions tres-cents quaranta-
quatre mil cinc-cents trenta-sis euros amb vint-i-sis cèntims, IVA inclòs (2.344.536,26 EUR IVA inclòs).   
 

3. Les factures abonades que consta a la comptabilitat amb la data, l’import i el termini de pagament són 
les referides a les operacions descrites en el punt 13è de la relació de fets d’aquest informe.  

 

5. FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’apartat e) de l’article 66.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, disposa que la 
liquidació del contracte es regula en el PCAP. 
 

2. L’article 111 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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. 

 
Per tant, INFORMO que: 
 

1. És procedent liquidar el contracte del  Servei públic d’Ajuda a Domicili en diversos municipis del Vallès 
Oriental formalitzat en data 25 d’abril de 2018 amb l’empresa A0 Mayores Servicios Sociales, SL i 
Optima Facility Services, SL i posteriorment subrogat a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People 
Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, un cop verificat que 
el contracte s’ha realitzat d’acord amb els preus i el pressupost adjudicat, sense que s’hagin realitzat 
modificacions d’aquest ni s’hagin detectat vicis ni defectes en la prestació del subministrament objecte 
del contracte . 

 
Una vegada finalitzat el contracte i pagades les factures, l’import total pagat al contractista és de 
2.344.536,26 EUR IVA inclòs, no ha superat el valor estimat del contracte de 2.582.828,04 EUR, IVA 
exclòs, i   2.686.141,16 EUR, IVA inclòs, establert en el Plec de clàusules administratives particulars 
que regeix el contracte.  

 

2. És procedent a la cancel·lació de la garantia definitiva constituïda per AO Mayores Servicios Sociales, 
SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, del 
contracte del servei públic d’Ajuda a Domicili de diversos municipis del Vallès Oriental.”    

 

2. El 15 de desembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 



 
 
 

 

 
1. La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual 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 els 
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es 
regiran, quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la modificació, durada i règim de 
pròrrogues, per la normativa anterior. 
 

2. L’article 222 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb el compliment dels contractes i la 
recepció de la prestació. 
 

3. L’article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la cancel·lació i devolució de la garantia 
definitiva. 
 

4. L’apartat e) de l’article 66.2 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, disposa que 
la liquidació del contracte es regula en el PCAP. 

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

municipis del Vallès Oriental formalitzat el 25 d’abril de 2018 amb A0 Mayores Servicios 
Sociales, SL, i Optima Facility Services, SL, i posteriorment subrogat a AO Mayores Servicios 
Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 
de mayo.  

 
2. Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per AO Mayores Servicios Sociales, SL – People 

Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, corresponent 
al contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili d en diversos municipis del 
Vallès Oriental. 
 

3. Notificar aquest acord a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, 
Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo. 
 

4. Comunicar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Document signat electrònicament. 
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