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FORMALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE núm. 20000285 

 
Codi de 
contracte 

20000285 Descripció 
 

Servei Consultoria de l’eina SelfSufficiencyMatrix 

 
Import  
 

94.572,09 euros    
(IVA inclòs) 

 
 
 
 

REUNITS: 
 
D’una banda, la Sra. Lidia García Chicano, en nom i representació de l’Institut Municipal de Serveis Socials, en ús de les facultats 
delegades per la Presidència en data 17 de juny de 2019, assistit en aquest acte per la Sra. Rosa Martin Niubó secretaria delegada de 
l’Institut, per delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona, segons atribucions conferides en data de 4 de Març de 
2019, d’acord amb el que disposen l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 3 del 
R.D. 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, així com la de trasllat d’acords o resolucions, prevista en l’article 192.2 del R.D 2568/1986, de 28 de Novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
D’altre part, la Sra. NURIA HIDALGO GARCIA, amb DNI núm. 38087886R, en, en representació de FUNDACION AVEDIS 
DONABEDIAN, amb NIF G59026716 adjudicatària del contracte de referència, 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats necessàries per contractar i obligar-se i  
MANIFESTEN: 
Que per resolució de la Gerenta de l’lMSS s’ha adoptat el següent acord: 

“ADJUDICAR el contracte núm. 20000285, que té per objecte els serveis de consultoria pel disseny i implementació 

de l’estratègia de gestió del canvi en motiu de la implantació progressiva de l’eina Self Sufficiency Matrix (SSM-Cat) 
amb mesures de contractació pública sostenible, per un període de 24 mesos, a comptar des de la data indicada en 
la formalització del contracte, a la FUNDACIÓ AVEDIS DONABEDIAN PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT 
ASSISTENCIAL, FUNDACIÓ PRIVADA, amb NIF G59026716, per un import de 94.572,09 euros, IVA inclòs, 
corresponents a 78.158,75 euros d’import net i 16.413,34 euros d’impost sobre el valor afegit al tipus del 21% en 
haver estat el licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa tenint en compte la millor relació qualitat-preu de 
conformitat amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars, i havent constituït l’adjudicatari 
garantia per la quantitat de 3.907,94 euros corresponent al 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclòs. 
 
DISPOSAR LA DESPESA del contracte núm. 20000285 per un import de 94.572,09 euros, IVA inclòs, a favor de la 

FUNDACIÓ AVEDIS DONABEDIAN PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL, FUNDACIÓ 
PRIVADA, amb NIF G59026716 i amb càrrec a la partida 0100-22703-23151 dels pressupostos dels anys 2021 i 
2022, amb el següent desglossament: 
- Exercici pressupost 2021: 47.286,05 euros (39.079,38 euros d’import net i 8.206,67 euros d’IVA al tipus del 21 %). 
- Exercici pressupost 2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 47.286,04 euros (39.079,37 euros 
d’import net i 8.206,67 euros d’IVA al tipus del 21 %). 
 
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació, d’acord 

amb el previst a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
NOTIFICAR la present resolució al licitador i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant.” 
 

ACORDEN: 
 
FORMALITZAR en document administratiu el contracte 20000285 que té per objecte Servei Consultoria de l’eina SelfSufficiencyMatrix 
de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 
Les parts s’obliguen a complir les obligacions derivades del contracte d’acord amb totes i cadascuna de les clàusules contingudes al 
plec de condicions regulador del contracte, així com a les característiques de la proposició que van ser determinants de l’adjudicació al 
seu favor i que consten a la documentació acreditativa dels criteris de valoració establerts al plecs de condicions que consta en 
l’expedient. 
 
Havent llegit aquest document i assabentats del seu contingut, les parts interessades, com a prova de conformitat i acceptació, signen 
el present document. El contracte iniciarà la seva execució el dia 01 d’Abril de 2021. 
   
                    Per L’institut Municipal de Serveis Socials                                                   Pel contractista 
       LA GERENTA                                LA SECRETARIA DELEGADA 
                                                                            (P.D. 4/3/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 Lidia García Chicano                           Rosa Martin Niubó                                                               NURIA HIDALGO GARCIA 
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