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RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES PRORROGA EL CONTRACTE DE SERVEI DE
NETEJA EXP. NÚM 43008501-02-2017.
ANTECEDENTS
1. En, data 20 de febrer de 2017 es va signar el contracte per al servei de neteja
amb !'empresa Serveis Arensis S.L. per al període de 1'1 de febrer de 2017 fins
al 31 de desembre de 2017, per un import anual de 20.673 € IVA exclós,
25.014,33 € IVA inclós.
2. El dia 31 d'octubre de 2017 la directora de l'lnstitut Pont del Diable va proposar
que es prorrogués l'esmentat contracte, pel període de 1'1 de gener de 2018
fins al 30 de novembre de 2018, per un import total de 18.950,14 euros IVA
exclós, i 22.929,72 € IVA inclós, amb la condició suspensiva d'existéncia de
crédit adequat i suficient al pressupost de 2018.
Preus unitaris
12,15 €/h IVA exclós
14,70 €/h IVA inclós
3. S'ha previst consignar crédit suficient per atendre aquesta prórroga al
pressupost per al 2018, per un import de 18.950,14 euros IVA exclós, i
22.929,72 € IVA inclós.
FONAMENTS DE DRET
1. La clausula D.1 del quadre de característiques del plec de clausules
administratives particulars que regeix aquesta contractació, quant a la
possibilitat de prórroga.
2.

L'article 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, quant a la
durada deis contractes de serveis.

3. L'article 99.1 b) de la Llei 12/2009, del 1O de juliol, d'educació, quant a la
competencia per a la contractació de serveis.
4. L'annex 8, referent a modificació del contracte del plec de clausules
administratives particulars que regeixen aquesta contractació, quant a la
possibilitat de modificació de l'import del contracte afectat."

