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Exp. SER_MENP_2020_0008
MS/ss
DECRET-ALCALDE
S. Sa. JORDINA FREIXANET i PARDO, tinent d’alcalde de l’Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica
En data 23 de juliol de 2020 la Cap de Servei de Programes Sectorials va emetre informe en
relació a la contractació del Servei d’atenció a les persones dins allotjament d’urgència de
dilluns a diumenge a l’espai sanitari en un establiment hoteler de la ciutat de Lleida per
temporers 2020, de l’1 d’agost al 13 de setembre de 2020, remetent el Plec de prescripcions
administratives particulars, Plec de prescripcions tècniques i Relació de personal a subrogar,
que regeix l’esmentada contractació, amb tramitació d’emergència d’acord amb l’art. 120 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, publicant-se en el Perfil del
contractant per un període de 3 dies hàbils, amb un pressupost màxim de 14.135,00€ +
1.413,50€ d’IVA 10% (TOTAL 15.548,50€).
En data 24 de juliol de 2020 es va publicar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Lleida,
l’anunci de licitació del referit servei, finalitzant el termini de presentació d’ofertes a les 13 hores
del dia 28 de juliol de 2020.
Una vegada exhaurit el termini de presentació d’ofertes, segons certificació de la plataforma de
serveis de contractació pública, es va presentar l’entitat: FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT.
Vista l’oferta presentada i la puntuació atorgada, d’acord amb l’informe de la Cap de Servei de
Programes Sectorials, de data 29 de juliol de 2020

en el qual proposa adjudicar a l’entitat FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT amb CIF núm.
G25660341, la contractació del Servei d’atenció a les persones dins allotjament d’urgència de
dilluns a diumenge a l’espai sanitari en un establiment hoteler de la ciutat de Lleida per
temporers 2020, per un import de 14.030,00€ exempt d’IVA, pel període de l’1 d’agost al 13 de
setembre de 2020, d’acord amb l’oferta presentada.
Vista l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa, a nom de FUNDACIÓ SERVEIS DE
SUPORT, amb CIF núm. G25660341, per un import de 14.030,00€ a càrrec de la partida
07.2310.22799 de l’exercici pressupostari de l’any 2020.
D’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT, amb CIF núm. G25660341, va autoritzar,
per escrit, l’Ajuntament de Lleida, a consultar els certificats d’estar al corrent d’obligacions
tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AT) i d’estar al corrent del
pagament de cotitzacions i quotes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
Realitzada la consulta en data 29 de juliol de 2020, aquests tenen caràcter positiu.
Atès que a l’entitat FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT amb CIF núm. G25660341 està
exempta d'IVA, segons el disposat a l'art. 20.1. 8è de la Llei 37/1992 del 28 de desembre, del
Impost sobre el Valor Afegit i atès que es tracta d’una entitat sense ànim de lucre acollida al
règim fiscal títol II-Llei 49/2002.
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Considerant l’estabert en l'art. 20.1. 8è de la Llei 37/1992 del 28 de desembre, del Impost sobre
el Valor Afegit, que literalment diu:
“[...] ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, Artículo 20 Exenciones en
operaciones interiores. Uno. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones: .../...
8º Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación efectuadas
por entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos privados de carácter social:
a) Protección de la infancia y de la juventud. Se considerarán actividades de protección

de la infancia y de la juventud las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la
de asistencia a lactantes, la custodia y atención a niños, la realización de cursos,
excursiones, campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en
favor de personas menores de veinticinco años de edad.
..../...
e) Asistencia a refugiados y asilados.
f) Asistencia a transeúntes.
[...].”
Tota vegada que l’import d’aquest contracte és inferior a 15.000,00 €, considerat per tant com a
contracte menor.
Considerant allò que estableix l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, relatiu a la tramitació d’emergència dels contractes.
Considerant allò que estableix l’art. 17 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Considerant allò que estableix la resolució Primera apartat C.1) del Decret-Alcalde de data 28
de juny de 2019.
Fent ús d’allò que estableix la resolució Primera. a) del Decret-Alcalde de data 2 d’agost de
2019, en el dia d’avui
RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe de la Cap de Servei de Programes Sectorial, de data 23 de juliol de 2020,
el Plec de prescripcions administratives particulars, el Plec de prescripcions Tècniques i la
relació de treballadors que regeixen la contractació, via tramitació d’emergència d’acord amb
l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb publicació
al perfil del contractant per un període de 3 dies hàbils, del Servei d’atenció a les persones dins
allotjament d’urgència de dilluns a diumenge a l’espai sanitari en un establiment hoteler de la
ciutat de Lleida per temporers 2020 de l’1 d’agost al 13 de setembre de 2020, amb un
pressupost màxim de 14.135,00€ + 1.413,50€ d’IVA 10% (TOTAL 15.548,50€).
2n.- D’acord l’art. 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
aprovar, per tramitació d’emergència, la contractació del Servei d’atenció a les persones dins
allotjament d’urgència de dilluns a diumenge a l’espai sanitari en un establiment hoteler de la
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ciutat de Lleida per temporers 2020 amb un pressupost màxim de 14.135,00€ + 1.413,50€
d’IVA 10% (TOTAL 15.548,50€).
3r.- Aprovar l’informe de la Cap de Servei de Programes Sectorials, de data 29 de juliol de
2020, en el qual proposa adjudicar a l’entitat FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT amb CIF núm.
G25660341, la contractació del Servei d’atenció a les persones dins allotjament d’urgència de
dilluns a diumenge a l’espai sanitari en un establiment hoteler de la ciutat de Lleida per
temporers 2020, per un import de 14.030,00€ exempt d’IVA, pel període de l’1 d’agost al 13 de
setembre de 2020, d’acord amb l’oferta presentada. Es fa constar que l’entitat FUNDACIÓ
SERVEIS DE SUPORT amb CIF núm. G25660341 està exempta d'IVA, segons el disposat a
l'art. 20.1. 8è de la Llei 37/1992 del 28 de Desembre, del Impost sobre el Valor Afegit i atès que
es tracta d’una entitat sense ànim de lucre acollida al règim fiscal títol II-Llei 49/2002.
4t.- Autoritzar i Disposar (AD) la despesa, a nom de FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT, amb
CIF núm. G25660341, per un import de 14.030,00€ a càrrec de la partida 07.2310.22799 de
l’exercici pressupostari de l’any 2020.
5è.- Aprovar el Contracte Menor del Servei d’atenció a les persones dins allotjament d’urgència
de dilluns a diumenge a l’espai sanitari en un establiment hoteler de la ciutat de Lleida per
temporers 2020, per un import de 14.030,00€ exempt d’IVA, pel període de l’1 d’agost al 13 de
setembre de 2020, a l’entitat FUNDACIÓ SERVEIS DE SUPORT amb CIF núm. G25660341,
d’acord amb l’oferta presentada.
6è.- Notificar aquest acord a FUNDACIÓ DE SUPORT, amb CIF núm. G25660341, i a la resta
dels interessats en l’expedient. Es fa constar que la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari
substitueix la signatura del contracte.
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