
 
 
 
 

 
 

OD-25 
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 del municipi de 
Canovelles formalitzat el 26 d’abril de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a 
Accent Social, SL, el 30 de novembre de 2017 

 
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 del Municipi de 
Canovelles amb l’empresa Accent Social, SL. 

 
2. RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 23 de gener de 2016, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant 
el Consell Comarcal, va aprovar l’expedient de contractació del servei públic d’ajuda a domicili en el 
municipi de Canovelles i en va convocar 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 administratiu de gestió 

de serveis públics per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en el municipi de Canovelles.  
El servei d’ajuda a domicili objecte del contracte comprèn la prestació dels serveis bàsics que es 
detallen a continuació en la definició que preveu el Plec de clàusules d’explotació:  

1. Servei de cura de la persona i de la llar  
2. Servei de neteja de la llar  

 
2. L’àmbit territorial del servei d’ajuda a domicili d’aquest contracte és el del terme municipal de 

Canovelles.  
 
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 te la següent durada: 
 
- La prestació del servei d’ajuda a domicili objecte de la licitació compren des del 9 de maig de 2016 

fins al 31 de desembre de 2018. 
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 2018. 

- El contracte pot ser objecte d’una pròrroga d’un any que s’haurà d’acordar de manera expressa. 
- 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 20 d’abril de 2016, la Comissió de Govern va adjudicar el contracte per a la prestació del servei 

d’ajuda a domicili del Municipi de Canovelles amb l’empresa Clece, SA. pels preus següents:   
 

a) Servei de cura de la persona i de la llar: 15,65 euros, IVA exclòs.  
b) Servei de neteja de la llar: 11,78 euros, IVA exclòs.   
 
Així mateix, va acceptar la proposta les millores proposades per Clece, SA 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 clàusules d'explotació 

Formació específica en intervenció amb 
famílies, infància, situacions de risc social, 
salut mental o acompanyament a la mort 

75 % 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 setanta-un  mil vuitanta-un euros 
amb cinquanta cèntims (71.081,50 €) per a l’any 2016 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  NUM. 
OPERACIÓ  

NÚMERO 
RELACIÓ  

71.81,50 € 231.04.227.06  2016 (09-05 a 
31-12) 

D/2016,2303  254/2016  

106.622,26 € 231.00.227.06  2017  D/2016,2304 254/2016 

106.622,26 € 231.00.227.06  2018  D/2016,2305 254/2016 

 
 

6. El 27 d’abril de 2016 es va formalitzar el contracte amb CLECE, SL. En el pacte tercer del contracte 
s’estableix l’inici del servei i la  durada següent:  

 
Aquest contracte entra en vigor en la data de l’encapçalament i comprèn la prestació del servei des del 
9 de maig de 2016 fins al 31 de desembre de 2018.  
 
D’acord amb la clàusula 4.3 del Plec de clàusules administratives particulars, 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. 
 
El contracte pot ser objecte d’una pròrroga d’un any que s’haurà d’acordar de manera expressa. 

 
 

7. El 22 de novembre de 2017, la Comissió de Govern del Consell Comarcal va prendre coneixement de 
la subrogació del contracte formalitzat el 27 d’abril de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i Clece,SA en relació amb la prestació del servei d’ajuda a domicili en favor d’Accent Social, 
SL. El 3 de novembre de 2017, Accent Social, SL havia acreditat constituir la garantia corresponent al 
CONTRACTE per un import de de tretze mil sis-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-dos cèntims 
(13.669,52 EUR). 

 

8. El 30 de novembre de 2017, es va formalitzar la subrogació del CONTRACTE en favor d’Accent Social, 
SL. i es va cancel·lar la garantia amb Clece, SL.  
 



 
 
 
 

 
 

9. En data 24 d’octubre de 2018, la Comissió de Govern 2018/10 va aprovar el contingut de la signatura 
i pròrroga del CONTRACTE, posteriorment formalitzada, pel període comprès entre l’1 de gener de 
2019 i el 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos.  

 
Amb l’acord de pròrroga es va autoritzar i disposar una despesa màxima de 106.622,26 euros amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 231.04.227.06.  
 

10. En data 20 de novembre de 2019 , la Comissió de Govern 2019/11, va aprovar el contingut de la 
signatura i pròrroga del CONTRACTE, posteriorment formalitzada, pel període 1 de gener de 2020 al 
28 de febrer 2020, ambdós inclosos.  Nogensmenys, pel cas que el Consell Comarcal formalitzi la 
pròrroga o un nou conveni del servei d’ajuda a domicili amb l’Ajuntament de Canovelles que abasti una 
vigència amb inici a 1 de març de 2020, Accent Social, SL ha de continuar prestant el servei fins a l’inici 
de la prestació per part del nou contractista que resulti del respectiu procediment de contractació, i en 
tot cas com a màxim fins el 30 d’abril de 2020. 
 
Amb l’acord de pròrroga es va autoritzar i disposar una despesa de 20.222,75 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 234104 22706 de l’any 2020 i assumir el compromís de dotar de l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de despeses a Accent Social SL B66808213 condicionada 
a l’aprovació del pressupost.   
 
 

11. El 05 de març de 2020, es va aprovar mitjançant Decret de Presidència núm. 2020PRES000088, donar 
continuïtat el servei d’ajuda a domicili en el municipi de Canovelles a càrrec d’Accent Social, SL, més 
enllà del 30 d’abril de 2020, amb les condicions del contracte formalitzat el 27 d’abril de 2016, fins a 
l’inici de la prestació del servei per part del contractista que resulti del respectiu procediment de 
contractació.  
Amb l’acord es va decretar disposar la despesa que s’origini com a conseqüència de la continuïtat del 
servei  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 227 10 del pressupost general d’ingressos i 
despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
 

12. Els pagaments realitzats a Clece, SA. i Accent Social, SL.  pel concepte i import d’aquest contracte 
han estat:  

 
N. Operació Data Concepte Import IVA 

Inclòs 

006512  13/07/2016  SAD CANOVELLES MAIG 2016 3.434,28 

007449  03/08/2016  SAD CANOVELLES JUNY 2016 5.497,15 

007884  07/09/2016  SAD CANOVELLES JUL 2016 7.062,45 

008630  10/10/2016  SAD CANOVELLES AGOST 2016 7.068,22 

009759  02/12/2016  SAD CANOVELLES SET 2016 7.493,68 

000049  11/01/2017  SAD CANOVELLES OCT 2016 7.267,38 

000114  19/01/2017  SAD CANOVELLES NOV 2016 7.908,80 

000739  15/02/2017  SAD CANOVELLES DES 2016 7.049,49 

001886  06/04/2017  SAD CANOVELLES- GEN 2017 7.314,29 

002040  18/04/2017  SAD CANOVELLES- FEB 2017 7.015,02 



 
 
 
 

 
 

004397  01/06/2017  SAD CANOVELLES- MARÇ 2017 8.769,51 

220180008520 28/12/2018 SAD CANOVELLES- ABRIL 2017 7.159,76 

6368 26/07/2017 SAD CANOVELLES-MAIG 2017 7.989,65 

6928 03/08/2017 SAD CANOVELLES- JUNY 2017 7.881,85 

7418 20/09/2017 SAD CANOVELLES- JUL 2017 7.724,86 

7843 18/10/2017 SAD CANOVELLES- AGOST 2017 8.090,30 

8548 09/11/2017 SAD CANOVELLES-SET 2017 6.401,60 

220181000225 26/01/2018 SAD CANOVELLES-OCT 2017 7.162,83 

9978 29/12/2017 SAD CANOVELLES- NOV 2017 7.498,06 

220181000163 22/02/2018 SAD CANOVELLES- DES 2017 6.082,74 

220180008607 31/12/2018 SAD CANOVELLES NOV 2018 7.631,94 

220180000880 09/03/2018 SAD CANOVELLES GEN 2018 7.754,54 

220180001626 09/04/2018 SAD CANOVELLES FEB 2018 6.842,11 

220180002192 27/04/2018 SAD CANOVELLES MARÇ 2018 7.384,12 

220180003365 12/06/2018 SAD CANOVELLES ABRIL 2018 7.598,95 

220180004060 18/07/2018 SAD CANOVELLES MAIG 2018 8.036,56 

220191000354 01/02/2019 SAD CANOVELLES JUNY 2018 8.168,51 

220180005462 24/09/2018 SAD CANOVELLES JULIOL 2018 8.714,20 

220180006041 17/10/2018 SAD CANOVELLES AGOST 2018 8.071,39 

220180007304 20/11/2018 SAD CANOVELLES SETEMBRE 2018 7.047,31 

220180007863 14/12/2018 SAD CANOVELLES OCTUBRE 2018 8.239,06 

220191000290 28/01/2019 SAD CANOVELLES DESEMBRE 2018 6.365,55 

220190000828 28/02/2019 SAD CANOVELLES GENER 2019 8.207,72 

220190001600 03/04/2019 SAD CANOVELLES FEBRER 2019 7.794,52 

220190002614 13/05/2019 SAD CANOVELLES MARÇ 2019 8.257,94 

220190003774 17/06/2019 SAD CANOVELLES ABRIL 2019 8.038,66 

220190004443 11/07/2019 SAD CANOVELLES MAIG 2019 8.054,58 

220190004871 19/07/2019 SAD CANOVELLES JUNY 2019 7.537,42 

220190006243 23/09/2019 SAD CANOVELLES JULIOL 2019 9.211,24 

220190006603 11/10/2019 SAD CANOVELLES AGOST 2019 7.875,55 

220190007406 14/11/2019 SAD CANOVELLES SETEMBRE 2019 7.825,19 

220190009205 17/12/2019 SAD CANOVELLES OCTUBRE 2019 9.240,25 

220201000213 30/01/2020 SAD CANOVELLES NOVEMBRE 2019 8.034,63 

220201000104 29/01/2020 SAD CANOVELLES DESEMBRE 2019 7.281,56 

220200000999 19/03/2020 SAD CANOVELLES GENER 2020 8.519,24 

220200002142 29/04/2020 SAD CANOVELLES FEBRER 2020 7.664,13 

220200003053 16/06/2020 SAD CANOVELLES MARÇ 2020 8.136,14 



 
 
 
 

 
 

220200004609 28/08/2020 SAD CANOVELLES ABRIL 2020 9.331,10 

220200003514 23/07/2020 SAD CANOVELLES MAIG 2020 9.514,43 

220200005219 01/10/2020 SAD CANOVELLES JUNY 2020 12.087,00 

220200005220 01/10/2020 SAD CANOVELLES JULIOL 2020 12.186,39 

220210004435 31/05/2021 SAD CANOVELLES AGOST 2020 9.719,72 

 

 

13. 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 2016, 2017, 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 el PCAP és de quatre-cents vint-i-cinc  mil cinc-cents 
seixanta-set euros (425.567,00 EUR), amb l’IVA exclòs.  
 

2. Finalitzat el contracte, l’import total pagat al contractista ha estat de quatre-cents vuit mil dos-cents 
quaranta-tres euros i cinquanta-set cèntims, IVA inclòs (408.243,57 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, PROPOSO,    
   
1. És procedent liquidar el contracte del  Servei públic d’Ajuda a Domicili del Municipi de Canovelles 

formalitzat en data 26 d’abril de 2016 amb l’empresa Clece, SA i posteriorment subrogat a l’empresa 
Accent Social, SL en data 30 de novembre de 2017, 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  

 

2. Una vegada finalitzat el contracte i pagades les factures, l’import total pagat al contractista és de 
392.541,89 EUR IVA exclòs i 408. 243,57 EUR IVA inclòs, no ha superat el valor estimat del contracte 
de 425.567,00 EUR, IVA exclòs, establert en el Plec de clàusules administratives particulars que regeix 
el contracte.  
 

3. És procedent a la cancel·lació de la garantia definitiva constituïda per Accent Social, SL. del contracte 
del servei públic d’Ajuda a Domicili del Municipi de Canovelles.” 
 

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 del municipi de 
Canovelles formalitzat el 26 d’abril de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a Accent 
Social, SL, el 30 de novembre de 2017.  

 



 
 
 
 

 
 

2. Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Accent Social, SL, corresponent al contracte 
per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili del municipi de Canovelles per un import 
de de tretze mil sis-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-dos cèntims (13.669,52 EUR). 
 

3. Notificar aquest acord a Accent Social, SL. 
 

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


		2021-12-16T13:07:03+0100
	Emiliano Cordero Soria -  (TCAT) - 16/12/2021 13:07:03 - Càrrec: President
	#T#President




