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DECRET-ALCALDE
Il·lm. Sr. MIQUEL PUEYO i PARIS, Paer en Cap de l’Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica
Segons acord de l’Ajuntament Ple, de data 24 de novembre de 2017 es va aprovar el Plec
de Clàusules Administratives Particulars i del Plec Prescripcions Tècniques que regeixen el
contracte, dels serveis de col·locació i subministrament de personal d’atenció al públic per a
tasques complementàries de les diferents activitats i programes culturals duts a terme per la
regidoria les polítiques a favor de la creativitat, la cultura, l’educació i els esports, mitjançant
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació anticipada, amb un
pressupost de 297.520,67 € + 62.479,33 € (Total: 360.000,00 €).
Segons Decret-Alcalde de data 26 de novembre de 2018 es adjudicar el contracte de
Serveis de col·locació i subministrament de personal d’atenció al públic per a tasques
complementàries de les diferents activitats i programes culturals duts a terme per la regidoria
les polítiques a favor de la creativitat, la cultura, l’educació i els esports a l’empresa JP
SILCOM SERVICIOS, SL, amb CIF B60610995, per un import màxim de 297.520,66 € +
62.479,34 € d’IVA (Total: 360.000,00 €), formalitzant-se el contracte en data 31 de desembre
de 2018.
Vistes les disposicions del “Real Decreto 463/2020, de 14 de març, modificat mitjançant Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de situaciones de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, i en concret:
-

-

l’article 7 que es refereix a la limitació de la llibertat de circulació de les persones
l’article 9 que es refereix a les mesusres de contenció en l’àmbit educatiu i de la
formació, suspenent l’activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles,
graus, cursos i nivells d’ensenyament contemplats a l’article 3 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitària
l’article 10 que es refereix a les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat
comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats
d’hosteleria i restauració i altres addicionals, que en l’apartat 3 es refereix a la
suspensió de l’obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així
com locals i establiments en els que es desenvolupin espectacles públics, les
activitats esportives i d’oci.

Segons Decret-Alcalde de data 7 d’abril de 2020 es va resoldre aprovar la suspensió de
l’execució del Contracte del Servei per a la col·locació i subministrament de personal
d’atenció al públic, per a tasques complementàries de diferents activitats i programes
culturals amb efectes del passat 14 de març, i mentre estigués vigent l’estat d’alarma o
altres resolucions que impossibilitin l’execució dels mateixos.
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Vist que amb data 15 d ‘abril de 2020 es va signar per part de l’empresa JP SILCOM
SERVICIOS SL i el Responsable del contracte, l’acta de suspensió de conformitat amb el
que estableixen els articles 208.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i 103 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vist l’informe del Regidor de Ciutat i Cultura de data 1 de juny de 2020 que diu:
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[...]”.
Fent ús de les atribucions que em confereix l’art. 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el dia d’avui

RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe del Regidor de Ciutat i Cultura de data 1 de juny de 2020 en relació a
l’aixecament de la suspensió temporal del contracte del Servei per a la col·locació i
subministrament de personal d’atenció al públic, per a tasques complementàries de diferents
activitats i programes culturals, aprovada per Decret-Alcalde de data 7 d’abril de 2020.
2n.- Aixecar la suspensió del contracte del Servei per a la col·locació i subministrament de
personal d’atenció al públic, per a tasques complementàries de diferents activitats i
programes culturals, amb efectes de data 6 de juny, per garantir la incorporació al seu lloc
de treball del personal d’atenció al públic que presta servei en els equipaments municipals,
isegons el quadrant d’horaris recollit en l’informe del Regidor de Ciutat i Cultura de data 1 de
juny de 2020, i que és el següent:

.
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3r.- Comunicar a l’empresa JP SILCOM SERVICIOS, SL, amb CIF B60610995, l’obligació
que executi les tasques del contracte del Servei per a la col·locació i subministrament de
personal d’atenció al públic, per a tasques complementàries de diferents activitats i
programes culturals, amb efectes a partir del dia 6 de juny d’acord amb l’informe del Regidor
de Ciutat i Cultura de data 1 de juny de 2020.
4.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessat en l’expedient.
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