SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria de les polítiques per als Drets Socials
Exp. SER_OBE_2017_0012

DECRET-ALDALDE
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 Decret de data 2 de novembre de 2017, en el que es va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i Prescripcions Tècniques que ha de regir el contracte del serveis de
dinamització del programa de desenvolupament comunitari (PDC) de la ciutat de Lleida: Lot 1: Blocs
Mariola, Lot 2: Pius XII-Escorxador, Lot 3: Barri Antic, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, aprovats per Decret de data 2 de novembre de 2017 i amb un pressupost total de
102.750,00€ + 10.275,00 € d’IVA al 10% (Total de 113.025,00 €) i una durada de 2 anys a partir de la
seva formalització.
Els esmentats Lots objecte de licitació van ser adjudicats i formalitzats segons la relació següent:
o LOT 1 PDC BLOCS MARIOLA, adjudicatari FUNDACIO CHAMPAGNAT amb CIF G5981699,
segons Decret-alcalde de data 25 d’abril de 2018 i formalitzat en data 2 de maig de 2018.
o LOT 2 PDC PIUS XII, adjudicatari Adjudicar a la FUNDACIO CHAMPAGNAT amb CIF G59816991,
segons Decret-alcalde de data 25 d’abril de 2018 i formalitzat en data 2 de maig de 2018.
o LOT 3 PDC BARRIA ANTIC, adjudicatari ASSOCIACIÓ PROSEC (PROMOTORA SOCIAL), amb
CIF G25228792, segons Decret-alcalde de data 25 d’abril de 2018 i formalitzat en data 27 d’abril
de 2018.
Considerant l’establert al “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.
- 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.
Considerant 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 que estableix “Medidas en
materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19”, i en concret, l’apartat 1
que es refereix a la suspensió dels contractes de serveis de prestació successiva.
Segons Decret-Alcalde de data 7 d’abril de 2020 es va resoldre aprovar la suspensió de l’execució del
CONTRACTE DEL SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI (PDC) DE LA CIUTAT DE LLEIDA: LOT 1: BLOCS MARIOLA, LOT 2: PIUS XIIESCORXADOR, LOT 3: BARRI ANTIC amb efectes del passat 14 de març, i mentre estigués vigent
l’estat d’alarma o altres resolucions que impossibilitin l’execució dels mateixos.
Vist l’informe de la Cap del Servei de Programes Sectorials de data 22 d’abril de 2020 que diu:
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“[…]
ANTECEDENTS
L’ Ajuntament de Lleida va subscriure un contracte pel Servei de Dinamització Comunitària
amb la Fundació Champagnat per dur a terme l’esmentat servei als barris de Blocs – Mariola
i Pius XII i amb l’Associació PROSSEC – (Promotora Social) pel desenvolupament de
l’esmentat servei al Centre Històric:
SER_OBE_2017_0012-LOT1: BLOCS MARIOLA
SER_OBE_2017_0012-LOT2: PIUS XXI-ESCORXADOR
SER_OBE_2017_0012-LOT3: BARRI ANTIC
La vigència inicial dels contractes és del 1-05-2018 a 30-04-2020, amb una previsió de
pròrroga del 01-05-2020 a 30-04-2021.
Els Plans de desenvolupament comunitari formen part de la Cartera de Serveis Socials de
Catalunya i reben suport econòmic del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya en el marc del contracte programa.
Els objectius del Servei de Dinamització Comunitària dels Plans de Desenvolupament
Comunitari a treballar per les entitats contractades, d’acord amb el Contracte Programa que
vincula el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i l’Ajuntament de
Lleida, són:
• Fomentar la corresponsabilitat i el compromís actiu del veïnatge, del conjunt del teixit
associatiu, de l’entorn econòmic i de les administracions.
• Promoure la progressió de les persones, tant des del punt de vista individual com comunitari,
mitjançant iniciatives que afavoreixin el desenvolupament social.
• Donar respostes a les noves necessitats impulsant polítiques de prevenció.
• Facilitar als col·lectius més desafavorits socialment més integració per evitar la fractura
social.
• Generar activitats de foment de la cohesió social i d’inserció sociolaboral.
Vist el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Vist 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 que
estableix “Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del
COVID-19”.
Vist el decret en data 7 d’abril de 2020 que entre altres resol:
“1r.- Aprovar la suspensió de l’execució dels contractes de servei que a continuació es
relacionen, amb efectes del passat 14 de març, mentre estigui vigent l’estat d’alarma o d’altres
resolucions que impossibilitin l’execució dels mateixos, pels motius abans esmentats:
Vista la resolució de TSF 7782020, en la que la Generalitat es compromet al finançament
íntegre del Contracte Programa el qual inclou la subvenció de tots els Plans de
Desenvolupament Comunitari.
Vist que la declaració de l’estat d’alarma ha limitat les possibilitats d’intervenció social a nivell
presencial de les entitats contractades. Aquesta limitació ha comportat la necessitat de
transformar l’activitat presencial en intervencions no presencials que es duen a terme per
mitjans telemàtics amb entitats, col·lectius i persones dels diferents barris on es duen a terme
els Serveis de Dinamització dels Plans de Desenvolupament Comunitari. En concret es
reestructuren aquestes activitats de la següent manera:
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- Seguiment telefònic individual a les persones grans que formen part de les taules de gent
gran als diferents barris i del projecte Per un Barri més gran a Mariola. Aquest seguiment es
preveu per tal de poder fer detecció de necessitats i adoptar les mesures necessàries sempre
informades i coordinades amb els serveis socials de la zona.
- Seguiment telefònic i mitjançant xarxes socials dels infants i adolescents del barri que no
estan adscrits a un SIS i que formen part dels diferents escenaris de participació dels PDC,
per tal de poder detectar riscos i prevenir situacions de conflicte, així com realitzar un suport
específic a l’àmbit de l’escolaritat.
- Activitats online grupals (tornejos, concursos, etc.) que permetin seguir educant en el lleure
i fer prevenció del malestar emocional i preservar el vincle entre el grup d’infants i/o
adolescents i els educadors/es.
- Accions lúdiques mitjançant les xarxes socials platejades per a la participació de tota la
família.
- Seguiment telefònic amb les entitats dels diferents barris com a agents clau per a la detecció
d’altres possibles situacions de risc: abús, negligència, maltractament, etc. Plantejades des
de Ia informació i coordinació amb els serveis socials.
- Realització d’un diagnòstic online sobre la situació de la infància i adolescència al barri per
detectar l’impacte del confinament pel COVID19.
- Suport als serveis socials en tots aquells aspectes que es dictaminin.
Atès que les necessitats socials dels barris on s’implementen els Plans de Desenvolupament
Comunitari es veuen agreujades per la crisis econòmica i social provocada pel COVID 19.
Atesa la necessitat de reforçar la intervenció comunitària en aquests barris per pal·liar els
efectes negatius del confinament en col·lectius vulnerables, a traves del reforçament de les
xarxes veïnals i comunitàries utilitzant mitjans no presencials.
Atès que la Fundació Champagnat i l’Associació Prossec estan duent a terme aquesta
intervenció als tres serveis.
ES PROPOSA el manteniment de l’execució del contracte dels tres Serveis de Dinamització
Comunitària en la seva totalitat i pel mateix import d’adjudicació amb l’adaptació i
reestructuració de les activitats habituals, per tal de poder donar cobertura a les necessitats
dels diferents col·lectius atesos, així com detectar i intervenir davant de situacions
sobrevingudes de risc social.
Aquesta reestructuració dels Serveis de Dinamització Comunitària s’inicia des del 14 de març
2020 i es prorroga fins que finalitzi l’estat d’alarma, quedant subjecta a qualsevol modificació
en funció de com evolucionin els esdeveniments i les indicacions de l’administració
competent. Qualsevol canvi en la reestructuració sempre vindrà determinada per les
disposicions que determinin serveis socials, sense que les entitats puguin iniciar cap
reestructuració de manera no consensuada i sempre dins de l’import d’adjudicació del
contracte.

[…]”.
Considerant l’art. 190 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 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 (...)”

Considerant l’art.191.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que
estableix:
“En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos
relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse
audiencia al contratista.”

Considerant l’art. 311 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que en
relació a l’execució, responsabilitat del contractista i compliment dels contractes de serveis, estableix:
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“1. 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 responsable del contrato, en los casos en que se
hubiere designado. En otro caso, esta función le corresponderá a los
servicios dependientes del órgano de contratación.
2. 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.
…/…”.

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 del Servei de Programes Sectorials de data 22 d’abril de 2020 per tal
d’adaptar i reestructurar les activitats habituals del contracte de SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DEL
PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (PDC) DE LA CIUTAT DE LLEIDA: LOT 1:
BLOCS MARIOLA, LOT 2: PIUS XII-ESCORXADOR, LOT 3: BARRI ANTIC, a fi de poder donar
cobertura socioeducativa als diferents col·lectius atesos (infants, adolescents, joves i famílies), donada
la situació actual.
2n.- Deixar sense efecte la suspensió del contracte de SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DEL PROGRAMA
DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (PDC) DE LA CIUTAT DE LLEIDA: LOT 1: BLOCS
MARIOLA, LOT 2: PIUS XII-ESCORXADOR, LOT 3: BARRI ANTIC aprovada mitjançant Decret-Alcalde
de data 7 d’abril de 2020.
3r.- Aprovar la nova forma de prestació de la totalitat dels serveis inclosos en el contracte de SERVEIS
DE DINAMITZACIÓ DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (PDC) DE LA
CIUTAT DE LLEIDA: LOT 1: BLOCS MARIOLA, LOT 2: PIUS XII-ESCORXADOR, LOT 3: BARRI
ANTIC amb efectes des del dia 14 de març de 2020 i mentre duri l’estat d‘alarma o altres resolucions
que impossibilitin l’execució del mateix, en els termes i condicions establerts en l’informe de la Cap del
Servei de Programes Sectorials de data 22 d’abril de 2020.
4t.- Donar audiència per termini de 10 dies hàbils, a FUNDACIO CHAMPAGNAT amb CIF
G5981699, per tal que doni la seva anuència a la proposta de la nova forma de prestació de la totalitat
dels serveis inclosos en el contracte de SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DEL PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (PDC) DE LA CIUTAT DE LLEIDA: LOT 1: BLOCS MARIOLA, adjudicat
segons Decret-Alcalde de data 25 d’abril de 2018 i formalitzat en data 2 de maig de 2018, amb
l’advertiment que, un cop s’aixequi la suspensió de l’activitat presencial a tots els centres oberts, la
prestació del servei s’haurà de tornar a realitzar d’acord amb el contracte formalitzat en data 2 de maig
de 2018.
5è.- Donar audiència per termini de 10 dies hàbils, a FUNCACIO CHAMPAGNAT, amb CIF G59816991,
per tal que doni la seva anuència a la proposta de la nova forma de prestació de la totalitat dels serveis
inclosos en el contracte de SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DEL PROGRAMA DE
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DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (PDC) DE LA CIUTAT DE LLEIDA: LOT 2: PIUS XIIESCORXADOR adjudicat segons Decret-Alcalde de data 25 d’abril de 2018 i formalitzat en data 2 de
maig de 2018, amb l’advertiment que, un cop s’aixequi la suspensió de l’activitat presencial a tots els
centres oberts, la prestació del servei s’haurà de tornar a realitzar d’acord amb el contracte formalitzat
en data 2 de maig de 2018.
6è.- Donar audiència per termini de 10 dies hàbils, a ASSOCIACIÓ PROSEC (PROMOTORA SOCIAL),
amb CIF G25228792, per tal que doni la seva anuència a la proposta de la nova forma de prestació de
la totalitat dels serveis inclosos en el contracte de SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DEL PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI (PDC) DE LA CIUTAT DE LLEIDA: LOT 3: BARRI ANTIC
adjudicat segons Decret-Alcalde de data 25 d’abril de 2018 i formalitzat en data 27 d’abril de 2018, amb
l’advertiment que, un cop s’aixequi la suspensió de l’activitat presencial a tots els centres oberts, la
prestació del servei s’haurà de tornar a realitzar d’acord amb el contracte formalitzat en data 27 d’abril
de 2018.
7è.- Notificar la present resolució a la FUNDACIÓ CHAMPAGNAT adjudicatària del LOT 1 i 2, i a
l’ASSOCIACIÓ PROSEC, adjudicatària del LOT 3 i als serveis tècnics per a la seu coneixement i
efectes.

EL PAER EN CAP
Firmado
Miquel
por
Pueyo París digitalmente
Miquel Pueyo
París - DNI
- DNI
40857570W (SIG)
40857570W Fecha: 2020.05.03
23:03:31 +02'00'
(SIG)

EL SECRETARI GENERAL

Jesús Gutiérrez
Bustillo - DNI
40856484C
(SIG)

Firmado digitalmente
por Jesús Gutiérrez
Bustillo - DNI
40856484C (SIG)
Fecha: 2020.05.04
09:55:44 +02'00'
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