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Exp 30/2016
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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

Mitjançant Decret-Alcalde de data 28 de juliol de 2016 es va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i Prescripcions Tècniques que ha de regir el contracte del servei
de suport Psicològic dins del marc del Projecte Salut Jove, mitjançant procediment obert
amb diversos criteris d’adjudicació, amb una durada de dos anys, per un pressupost de
21.000,00 € IVA inclòs.
Mitjançant Decret-Alcalde de data 24 d’octubre de 2016 es va adjudicar a la Sra. ÀFRICA
BONCOMPTE BALAGUE, amb CIF ********* el contracte del servei de suport Psicològic dins
del marc del Projecte Salut Jove per un import màxim de 19.992,00 € (exempt d’IVA) d’acord
amb la seva oferta tècnica i econòmica i les millores presentades per l’empresa,
En data 24 d’octubre de 2016, es va formalitzar el contracte servei de suport Psicològic dins
del marc del Projecte Salut Jove amb la sra. AFRICA BONCOMPTE BALAGUE, SL, amb
CIF *********, amb una durada de dos (2) anys.
Vist el Decret-Alcalde de data 13 de setembre de 2018 pel que es va aprovar la pròrroga del
contracte del servei de suport Psicològic dins del marc del Projecte Salut Jove, adjudicat a
la Sra. AFRICA BONCOMPTE BALAGUE, amb CIF *********, pel període del 24 d’octubre de
2018 a 23 d’octubre de 2020.
Vistes les mesures preventives i de contenció adoptades per part del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya davant la situació actual d’epidèmia declarada pel SARSCoV-2:
- Resolució SLT/704/2020, d’11 de març de 2020 per la qual s'adopten mesures de
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
- Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en que s’adopta el
tancament de tots els centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya, en
qualsevol dels ensenyaments que l'integren d'acord amb l'article 51 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d'educació.
- Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
- Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
- Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual s’adopten mesures de distància
entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals
s'interactua en els centres de treball.

1
Servei de Contractació
 Plaça Paeria, 11 Edifici Pal.les (1a planta) 25007 LLEIDA  973700307 - Fax 973700473 -  contractacio@paeria.es

SERVEI DE CONTRACTACIO
Regidoria de polítiques per als drets de les persones.
Departament: Joventut
Exp 30/2016
MS/gm

Vist el Decret-Alcalde de data 12 de març de 2020 pels que es van adoptar mesures davant
la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid19 (SARS-CoV-2), i en concret la suspensió de les activitats següents:
•
Tots els espectacles culturals en equipaments municipals.
•
Totalitat de les activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament de
Lleida.
•
Totalitat de les activitats públiques organitzades per l’Ajuntament a les
ludoteques, llars de jubilats, Joventut, Centres Cívics, Escola d’Art Municipal,
Conservatori Municipal de Música, Aula Municipal de Teatre, Casal de la Dona i resta
de sales municipals.
•
Tancament de la totalitat de les llars de jubilats.
•
Tancament de totes les instal·lacions esportives municipals.
•
Biblioteca de Pardinyes.
•
Qualsevol activitat pública organitzada per l’Ajuntament de Lleida o en els
seus equipaments o instal·lacions inferior a 1.000 persones, quan no es pugui
garantir la restricció de l’aforament a un terç.
Vist els Decrets-Alcalde de data 27 de març, 9 d’abril, 24 d’abril i 8 de maig pel que es
prorroga la totalitat de les mesures acordades mitjançant Decret-Alcalde de data 12 de març
de suspensió temporal de les activitats i actes tant públics com privats, organitzats a la ciutat
de Lleida, fins el 23 de maig inclòs.
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 mesures 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, així com altres activitats
educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.
Vist l’informe de la Cap de Secció de Joventut l’Ajuntament de Lleida, de data 8 de maig de
2020, que literalment diu:
“[...]
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[...]”.
Considerant l’art. 210 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
RDL 3/2011 de 14 de novembre (en endavant TRLCSP) que en relació les prerrogatives que
ostenta l’Administració en els contractes administratius, estableix: “Dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. (...)”

Considerant l’art. 211 del TRLCSP) que en relació al procediment d’exercici de les
prerrogatives de l’Administració en els contractes administratius, estableix: “En los
procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y
resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista.”

Considerant l’art. 305 i 307 del TRCSP, que en relació a l’execució, responsabilitat del
contractista i compliment dels contractes de serveis, estableix: “El contrato se ejecutará con
sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretación diere al contratista el órgano de contratación.” i “El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído
sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.”

Considerant allò que estableix l’art. 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix: “2. Los
interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes.”.

Considerant allò que estableix l’art. 82 “Tràmit d’audiència” de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix:
“.../...
2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
…/…”.

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:
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1r.- Aprovar l’informe la Cap de Secció de Joventut l’Ajuntament de Lleida, de data 8 de
maig de 2020, en referència al contracte del servei de suport Psicològic dins del marc del
Projecte Salut Jove, sobre una nova forma de prestació de la totalitat del servei mentre duri
l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març de 2020, que no suposa cap
canvi en la facturació de l’empresa adjudicatària.
2n.- Aprovar la nova forma de prestació de la totalitat dels serveis inclosos en el contracte
del servei de suport Psicològic dins del marc del Projecte Salut Jove, mentre duri l’estat
d‘alarma i que, serà la següent:

3r.- Donar audiència per termini de 10 dies hàbils, a la Sra. ÀFRICA BONCOMPTE
BALAGUE, amb CIF ********* el contracte, per tal que doni la seva conformitat a la proposta
de la nova forma de prestació del contracte del servei de suport Psicològic dins del marc del
Projecte Salut Jove, adjudicat segons Decret-Alcalde de data 24 d’octubre de 2016, i
formalitzat en la mateixa data, amb l’advertiment que, un cop s’aixequin les mesures
adoptades pel RD 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, la prestació del servei s’haurà de tornar a
realitzar d’acord amb el contracte formalitzat en data 24 d’octubre de 2016.
4t.- Notificar aquesta resolució a la Sra. AFRICA BONCOMPTE BALAGUE, amb CIF
*********, i als serveis tècnics per a la seu coneixement i efectes.

EL PAER EN CAP
Firmado digitalmente

Miquel Pueyo
por Miquel Pueyo París
- DNI 40857570W (SIG)
París - DNI
2020.05.12
40857570W (SIG) Fecha:
09:46:44 +02'00'

EL SECRETARI GENERAL
digitalmente por
Jesús Gutiérrez Firmado
Jesús Gutiérrez Bustillo DNI 40856484C (SIG)
Bustillo - DNI
Fecha: 2020.05.12
40856484C (SIG) 14:16:11 +02'00'
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