SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria de polítiques per als drets socials
Departament: Benestar Social
Exp. SER_OBE_2019_0033
MS/yb

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 electrónica.
Segons acord de Ple de data 29 de novembre de 2019 es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que regeix el contracte de serveis de places
en un establiment social adreçat a l’allotjament d’urgència per a dones que es troben en situació
de violència masclista i els seus fills i filles, a la ciutat de Lleida, mitjançant procediment obert de
tramitació simplificada abreujada, amb diversos criteris d’adjudicació, pel període de sis mesos
a partir de la formalització del contracte, amb un pressupost de 34.920,00 € + 3.492,00 €
d’IVA(10%) (Total: 38.412 €) segons el següent desglossament:
BASE
PLACES MÍNIMES OBLIGATÒRIES
GENER A JUNY 2020
PLACES EXTRAORDINÀRIES
GENER A JUNY 2020
TOTAL

IVA 10%

TOTAL

29.120,00 €

2.912,00 €

32.032,00 €

5.800,00 €
34.920,00 €

580,00 €
3.492,00 €

6.380,00 €
38.412,00 €

Segons Decret-Alcalde de data 27 de desembre de 2019, es va adjudicar a l’ASSOCIACIO
REFEM, amb CIF: G25825878, el contracte de serveis de places en un establiment social adreçat
a l’allotjament d’urgència per a dones que es troben en situació de violència masclista i els seus
fills i filles, a la ciutat de Lleida, per import màxim de 34.920,00 € (IVA exempt), i amb un preu
unitari de plaça/dia de 40 € (IVA exempt) d’acord amb la seva proposta econòmica, i amb la
següent distribució:

Acceptada la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte en data 9 de gener de 2020,
es considera aquesta com a data de formalització del contracte, d’acord amb l’art. 159.6 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Vist l’apartat D del quadre de característiques del contracte del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, que diu:
D. Termini de durada del contracte

Termini de durada: Sis (6) mesos a partir de la seva formalització, prevista en data 1 de
gener de 2020.

Possibilitat de pròrrogues: No.
Vist l’informe de la Cap de Servei de Gestió i Acció Social, de data 14 de maig de 2020, que
diu:
“[...]
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[...]”
Considerant l’establert en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, i en concret
l’article 34.1 que estableix “Medidas en materia de contratación pública para paliar las
consecuencias del COVID-19”, i preveu que quan al venciment d’un contracte no s’hagi
formalitzat el nou contracte que garantitzi la continuïtat de la prestació a conseqüència de la
paralització dels procediments de contractació derivada de l’establert en el “RD 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19”, i no s’hagi pogut formalitzar el nou contracte, podrà
aplicar-se allò previst en l’últim paràgraf de l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector públic.
Vist l’informe de l’Adjunta a Secretaria General, en relació a la procedència de la pròrroga del
contracte de referència.
Vista l’Autorització i Disposició (AD) a nom de ASSOCIACIO REFEM amb CIF A63321228, per
un import de 24.480,00 € amb càrrec a la partida 07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de
l’any 2020, corresponent a les places mínimes obligatòries durant el període de juliol a novembre
de 2020.
Vista l’Autorització i Disposició (AD) a nom de ASSOCIACIO REFEM amb CIF A63321228, per
un import de 4.880,00 € amb càrrec a la partida 07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de
l’any 2020, corresponent a les places extraordinàries durant el període de juliol a novembre de
2020.
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Considerant l’establert en l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
sector públic.
Vist el quart punt de l’acord de l’Excm. Ajuntament Ple, de data 29 de novembre de 2019, pel
qual es delega de forma expressa a la Junta de Govern Local o a l’Alcaldia tots els actes de
desenvolupament o execució del referit acord incloent l’adjudicació, formalització del contracte i
altres.
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 de la Cap de Servei de Gestió i Acció Social, de data 14 de maig de 2020,
relatiu a la pròrroga del contracte de serveis de places en un establiment social adreçat a
l’allotjament d’urgència per a dones que es troben en situació de violència masclista i els seus
fills i filles, a la ciutat de Lleida, adjudicat a l’ASSOCIACIO REFEM, amb CIF: G25825878,
segons Decret-Alcalde de data 27 de desembre de 2019, considerant l’establert en el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, i en concret l’article 34.1 que estableix “Medidas en
materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19.
2n.- Aprova la pròrroga, pel període de l’1 de juliol al 30 de novembre de 2020, del contracte de
de serveis de places en un establiment social adreçat a l’allotjament d’urgència per a dones que
es troben en situació de violència masclista i els seus fills i filles, a la ciutat de Lleida, adjudicat
a l’ASSOCIACIO REFEM, amb CIF: G25825878, amb un preu unitari de plaça/dia de 40€ (IVA
exempt) i per un import màxim de 29.360,00€ (IVA Exempt), i amb la següent distribució:

3r.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa a nom de l’ASSOCIACIO REFEM amb CIF A63321228,
per un import de 24.480,00€ amb càrrec a la partida 07.2310.22799 de l’exercici pressupostari
de l’any 2020, corresponent a les places mínimes obligatòries durant el període de juliol a
novembre de 2020.
4t.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa a nom de l’ASSOCIACIO REFEM amb CIF A63321228,
per un import de 4.880,00€ amb càrrec a la partida 07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de
l’any 2020, corresponent a les places extraordinàries durant el període de juliol a novembre de
2020.
5è.- Notificar aquest acord
coneixement i efectes.

a l’empresa, i a la resta d’interessats en l’expedient, pel seu

EL PAER EN CAP
Miquel Pueyo París DNI 40857570W (SIG)
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