SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria de les polítiques per als Drets Socials
Exp. SER_OBE_2017_0009

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 acord de Junta de Govern Local, de data 20 de juny de 2017, es va aprovar el Plec
de clàusules administratives particulars i de Prescripcions Tècniques que han de regir el
contracte dels SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) MUNICIPAL EN ELS
CENTRES OBERTS: REMOLINS, COMPANYIA, PAS A PAS, MERCADET I GINJOL,
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació i amb un pressupost màxim
d’1.097.800,00 € + 109.780,00 € d’IVA (10%) (Total: 1.207.580,00 €), amb el següent
desglossament per lots:
Lots
Base imposable
IVA (10%)
Lot 1-Remolins
192.200,00 €
19.220,00 €
Lot 2-Companyia
240.000,00 €
24.000,00 €
Lot 3-Pas a Pas
320.600,00 €
32.060,00 €
Lot 4-Mercadet
168.400,00 €
16.840,00 €
Lot 5-Gínjol
176.600,00 €
17.660,00 €
i una durada de dos (2) anys, a partir de la formalització del contracte

Total
211.420,00 €
264.000,00 €
352.660,00 €
185.240,00 €
194.260,00 €

Els esmentats Lots objecte de licitació van ser adjudicats i formalitzats segons la relació
següent:
o LOT 1 REMOLINS, adjudicatari ASSOCIACIÓ PROSEC, amb CIF G25228792, adjudicat
segons Decret-alcalde de data 23 de novembre de 2017 i formalitzat en data 8 de gener
de 2018.
o LOT 2 COMPANYIA, adjudicatari ASSOCIACIÓ PROSEC, amb CIF G25228792, adjudicat
segons Decret-alcalde de data 23 de novembre de 2017 i formalitzat en data 8 de gener
de 2018.
o LOT 3 PAS A PAS, adjudicatari FUNCACIO CHAMPAGNAT, amb CIF G59816991,
adjudicat segons Decret-alcalde de data 27 de novembre de 2017 i formalitzat en data 8
de gener de 2018.
o LOT 4 MERCADET, adjudicatari SALESIANS SANT JORDI, amb CIF G25322603,
adjudicat segons Decret-alcalde de data 23 de novembre de 2017 i formalitzat en data 8
de gener de 2018.
o LOT 5 GINYOL, adjudicatari ASPID, amb CIF G25322603, adjudicat segons Decretalcalde de data 28 de desembre de 2017 i formalitzat en data 25 d’octubre de 2018.
Considerant l’establert en el “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.
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-

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 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”, 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 SERVEIS D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) MUNICIPAL
EN ELS CENTRES OBERTS: REMOLINS, COMPANYIA, PAS A PAS, MERCADET I
GINJOL, 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 17 d’abril de 2020, que
diu:
“[…]
ANTECEDENTS
A data 15 de gener de 2018, l’Ajuntament de Lleida va subscriure uns
contractes amb l’Associació PROSEC (Promotora Social), Fundació
Champagnat, Salesians Sant Jordi. per a la gestió de Serveis d’intervenció
socioeducativa municipal (SIS):
SIS Remolins: Exp. SER_OBE-2017_009_LOT 1
SIS Companyia: Exp. SER_OBE-2017_009_LOT 2
SIS Pas a Pas: Exp. SER_OBE-2017_009_LOT 3
SIS Mercadet: Exp.SER_OBE-2017_009_LOT 4
I en data 1 de novembre del mateix any es resol adjudicar el contracte de
gestió del SIS Gínjol Exp. SER_OBE_2017-009_LOT5 a la UTE Centre
Obert Gínjol.
Els Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) són serveis diürns
d’atenció a infants, adolescents i famílies especialment vulnerables en
horari extraescolar.
Realitzen una tasca socioeducativa, durant el temps lliure dels infants,
adolescents, joves i famílies donant suport, estimulant i potenciant
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització,
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo i compensant les deficiències
socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat,
el grupal, la intervenció familiar, el treball en xarxa i la implicació en la
comunitat.
Els SIS 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.
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Els espais d’intervenció als SIS s’organitzen a partir de diferents programes
educatius d’intervenció directa atenent els diferents serveis:
•
• Servei Atenció Diürna: servei adreçat a infants de 4 a 15 anys.
•
• Servei d’Acompanyament socioeducatiu per adolescents en
situació de risc: adreçat a joves d’entre 16 i 17 anys.
•
• Servei intervenció amb famílies amb infants i adolescents en
situació de risc: adreçat a famílies amb fills d’entre 0 i 18 anys.
Vist el Real Decret 463/2020, de 14 de març, per el 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 COVID19, 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:
Exp. SER_OBE_2017_0009 Serveis intervenció socioeducativa mpal.
(SIS):
•
Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 1 REMOLINS,
adjudicatari Associació PROSEC, amb CIF G25228792.
• Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 2 COMPANYIA,
adjudicatari Associació PROSEC, amb CIF G25228792.
• Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 3 PAS A PAS,
adjudicatari FUNCACIO CHAMPAGNAT, amb CIF G59816991.
• Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 4 MERCADET,
adjudicatari SALESIANS SANT JORDI, amb CIF G25322603.
• Serveis intervenció socioeducativa mpal. (SIS) LOT 5 GINYOL,
adjudicatari ASPID, amb CIF G25322603”
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 SIS.
Valorada la importància i necessitat de mantenir aquests serveis, així com
la totalitat de la plantilla de professionals adscrits en aquests recursos, atès
que garanteixen el seguiment i intervenció amb els infants, adolescents,
joves i famílies més vulnerables de la ciutat i l’atenció a les noves
necessitats detectades en la situació d’alarma COVID 19 pels infants i llurs
familiars.
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ES PROPOSA el manteniment de l’execució del contracte dels Serveis
d’Intervenció Socioeducativa municipals en la seva totalitat i pel mateix
import d’adjudicació amb l’adaptació i reestructuració de les activitats
habituals, a fi de poder donar cobertura socioeducativa als diferents
col·lectius atesos (infants, adolescents, joves i famílies), així com detectar i
intervenir davant de situacions sobrevingudes de risc social.
Amb la nova situació, les funcions socials i educatives dels SIS es
mantenen, canvia la metodologia de les accions que passen de la modalitat
presencial i grupal a un abordatge professional de caràcter individual.
Aquest serveis, en la seva reconversió de caràcter provisional, podran
també donar suport a altres infants del barri que es trobin en una situació de
vulnerabilitat social a petició dels serveis socials.
L’adaptació proposada implica una modificació de les accions professionals
pel que fa a l’acompanyament i suport educatiu als infants, adolescents i
famílies :
•

Suport i seguiment individualitzat als infants, adolescents, joves i
famílies del SIS i, si s’escau, altres usuaris que des de SSB puguin
derivar.

•

Seguiment i contacte telefònic, vídeo trucades, missatges... de forma
assídua i continuada, a fi d’acompanyar i a més detectar i intervenir
davant situacions de risc social. Intervenció directa i presencial si
s’escau a les llars, amb els infants, els joves i les famílies amb el quals
es fa necessària una intervenció professional més intensiva. • Registre
de tot el seguiment educatiu i de suport emocional ofert des dels SIS i
especialment dels casos en situació de més risc.

•

Intervenció directa i presencial si s’escau a les llars, amb els infants, els
joves i les famílies amb el quals es fa necessària una intervenció
professional més intensiva.

•

• Registre de tot el seguiment educatiu i de suport emocional ofert des
dels SIS i especialment dels casos en situació de més risc.

•

Creació de nous projectes fent us de les xarxes socials i de noves
metodologies d’intervenció que facilitin un contacte i seguiment amb els
infants i les famílies. Implementació i seguiment d’aquests projectes.

•

Elaboració de recursos/materials i activitats educatives en el lleure.
Implementació i seguiment d’aquests projectes.

•

Creació de nous projectes per atendre les noves realitats i necessitats
de les famílies. Implementació i seguiment d’aquests projectes

•

Coordinació amb escoles i instituts per al seguiment de propostes
educatives de seguiment escolar i si s’escau, elaboració de
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recursos/material i activitats de reforç escolar i curricular en els casos
necessaris.
•

Coordinació amb els Serveis Socials Bàsics i altres agents
socioeducatius implicats en els plans de treball establerts per fixar
noves metodologies d’intervenció.

•

Altres accions, activitats, recursos, adaptacions estructurals dels SIS
que es determinin durant l’actual estat d’alarma en resposta a les
necessitats canviants de la situació i restant tant el serveis com els
professionals a disposició de serveis socials.

Pel que fa al servei de berenars, mentre la Generalitat es faci càrrec del cost
dels berenars mitjançant targetes moneders, les entitats adjudicatàries
invertiran aquesta despesa en material educatiu adreçat als infants,
adolescents i famílies.
Pel que fa al servei de dinars, previst durant el període d’estiu, i mentre
prevalgui l’estat d’alarma pel COVID 19 i/o les recomanacions no permetin
reobrir els serveis amb la normalitat habitual, les entitats hauran de mantenir
aquest servei via targeta moneder, càtering, etc.
Aquesta reestructuració dels SIS 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:
“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
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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 17 d’abril de 2020
per tal d’adaptar i reestructurar les activitats habituals del contracte de SERVEIS
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) MUNICIPAL EN ELS CENTRES OBERTS:
REMOLINS, COMPANYIA, PAS A PAS, MERCADET I GINJOL, 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 D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA (SIS) MUNICIPAL EN ELS CENTRES OBERTS: REMOLINS,
COMPANYIA, PAS A PAS, MERCADET I GINJOL 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 D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA (SIS) MUNICIPAL EN ELS CENTRES
OBERTS: REMOLINS, COMPANYIA, PAS A PAS, MERCADET I GINJOL, 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 17 d’abril de 2020.
4t.- Donar audiència per termini de 10 dies hàbils, a l’ASSOCIACIÓ PROSEC, 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 D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA (SIS) MUNICIPAL EN ELS CENTRES OBERTS, LOT 1 i LOT 2
adjudicats segons Decrets-Alcalde de data 23 de novembre de 2017 i formalitzats en data 8
de gener 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 8 de gener 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
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la totalitat dels serveis inclosos en el contracte de SERVEIS D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA (SIS) MUNICIPAL EN ELS CENTRES OBERTS, LOT 3 adjudicat segons
Decret-Alcalde de data 27 de novembre de 2017 i formalitzat en data 8 de gener 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 8 de gener de 2018.
6è.- Donar audiència per termini de 10 dies hàbils, a SALESIANS SANT JORDI, amb CIF
G25322603, 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 D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA (SIS) MUNICIPAL EN ELS CENTRES OBERTS, LOT 4 adjudicat segons
Decret-Alcalde de data 23 de novembre de 2017 i formalitzat en data 8 de gener 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 8 de gener de 2018.
7è.- Donar audiència per termini de 10 dies hàbils, a l’ASSOCIACIÓ ASPID, amb CIF
G25322603 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 D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA (SIS) MUNICIPAL EN ELS CENTRES OBERTS, LOT 5 adjudicat segons
Decret-Alcalde de data 28 de desembre de 2017 i formalitzat en data 25 d’octubre 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 25 d’octubre de 2018.
8è.- Notificar la present resolució a l’ASSOCIACIÓ PROSEC, adjudicatària del LOT 1 i LOT
2, a la FUNDACIÓ CHAMPAGNAT adjudicatària del LOT 3, a SALESIANS SANT JORDI
adjudicatari del LOT 4 i a l’ASSOCIACIÓ ASPID adjudicatària del LOT 5, i als serveis tècnics
per a la seu coneixement i efectes.

EL PAER EN CAP
Firmado

Miquel Pueyo digitalmente por
Miquel Pueyo París
París - DNI
- DNI 40857570W
40857570W (SIG)
Fecha: 2020.05.03
(SIG)

EL SECRETARI GENERAL
digitalmente por
Jesús Gutiérrez Firmado
Jesús Gutiérrez Bustillo DNI 40856484C (SIG)
Bustillo - DNI
Fecha: 2020.05.04
40856484C (SIG) 09:54:23 +02'00'

23:04:21 +02'00'
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