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Antecedents de fet
1. La regidoria d’Acció Social té la voluntat de donar una empenta notable a la política
d’atenció i promoció de la infància i adolescència en situació de risc i d’exclusió social
servera de la ciutat, mitjançant l’obertura de nous centres oberts a nous territoris,
l’augment de serveis de família, l’ampliació de projectes d’intervenció comunitaris i de
suport a l’èxit educatiu.
2. La Llei 12/2007 de Serveis socials, d’11 d’octubre, i el decret 142/2010, pels quals
s’estableixen les competències i funcions bàsiques dels ens locals en matèria de
serveis socials, i s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, obliguen les
corporacions locals a garantir la cobertura dels serveis de centres oberts, destinats a
cobrir les necessitats d’acolliment personal, físic i afectiu, on es desenvolupen les
activitats pròpies de la vida quotidiana dels infants a la sortida de l’escola.
3. La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, defineix les
situacions de risc com aquelles en les què el desenvolupament i el benestar d’infants o
adolescents es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal,
social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o l’adolescent no
calgui la separació del seu nucli familiar.
4. Així mateix, al seu art.104 e) estableix l’atenció en centres oberts com una de les
mesures d’atenció social i educativa que cal prestar un cop valorada la situació de risc
dels infants i adolescents per part de les administracions a qui correspongui la
competència en aquesta matèria.
5. En concret el SIS es presta a Sabadell mitjançant vuit serveis de centres d’atenció
diürna (4-15 anys) i dos serveis d’acompanyament a adolescents (16-17 anys)
distribuïts als diferents territoris de la ciutat, i als que hi accedeixen menors derivats
pels educadors socials dels Serveis Socials Bàsics (SSB), en base a un pla de treball
amb la família i un seguiment acurat.
6. Al 2017 la regidoria d’Acció Social va introduir canvis en la contractació de la gestió
dels Serveis d’intervenció socioeducatius de Sabadell per adaptar-los al llavors nou
marc de regulació dels serveis d’intervenció socioeducativa - centres oberts - impulsat
per la Generalitat de Catalunya.
7. Un dels canvis va ser la contractació de la gestió de set dels vuit serveis d’intervenció
socioeducatius municipals amb una única licitació, mitjançant un procediment obert,
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preveient una realització independent en l’objecte del contracte en diferents lots (set
lots) en funció de l’àmbit territorial de la prestació.
8. Pel que fa al vuitè servei d’intervenció socioeducativa, el de Can Rull, no es va licitar
atès que, pels seus trets diferencials, es considerava la concertació com el
procediment idoni per la prestació d’aquests servei i s’estava estudiant el procés a
seguir per la concertació de places.
9. A diferència dels altres set Serveis d’intervenció socioeducatius, el local on està ubicat
el de Can Rull no és municipal, és propietat de l’entitat que el gestiona: l’Associació
Juvenil l’Esquitx. L’entitat realitza en aquest espai activitats de l’àmbit socioeducatiu
pròpies, en les que hi ha inclòs l’activitat d’un servei d’intervenció socioeducativa. És,
per tant, un projecte propi de l’entitat i, en aquest cas, l’Ajuntament concertaria un
número determinat de places per a que hi puguin assistir infants i adolescents en
seguiment per Serveis Socials Bàsics municipals, en funció de la necessitat detectada
en el territori.
10. A data d’avui encara no ha estat possible d’enllestir el procediment per a la
concertació de places; d’una banda, per no haver-hi a l’Ajuntament un procediment
específic per a la concertació, sent que l’ha d’elaborar el propi servei i, per altra banda,
per la manca de recursos del propi servei per a dur-ho a terme amb més celeritat.
11. La Cap de secció d’infància i adolescència en risc, segons informe de data 12 d’agost
de 2022, proposa iniciar el procediment de contractació de la prestació del servei del
Centre d’atenció diürna per infants i adolescents de 4 a 15 anys del barri Can Rull,
mitjançant procediment obert simplificat sumari, per un període d’un any des de la
seva formalització i un pressupost total de licitació de 59.714,60 euros (IVA inclòs),
amb els requeriments tècnics que s'estableixen en el present informe i en els plecs de
clàusules corresponents.
12. La responsable jurídica de l’expedient informa favorablement la proposta tècnica, atès
que aquesta s’ajusta al règim jurídic aplicable, en data 12 d’agost de 2022.
13. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord amb
els articles 19 i 20 del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Sabadell
(RCIAS).
Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, els motius que justifiquen la necessitat i idoneïtat de la present contractació,
són els següents:
1. La regidoria d’Acció Social té la voluntat de donar una empenta notable a la
política d’atenció i promoció de la infància i adolescència en situació de risc i
d’exclusió social servera de la ciutat, mitjançant l’obertura de nous centres
oberts a nous territoris, l’augment de serveis de família, l’ampliació de
projectes d’intervenció comunitaris i de suport a l’èxit educatiu.
2. La Llei 12/2007 de Serveis socials, d’11 d’octubre, i el decret 142/2010, pels
quals s’estableixen les competències i funcions bàsiques dels ens locals en
matèria de serveis socials, i s’aprova la Cartera de Serveis Socials 20102011, obliguen les corporacions locals a garantir la cobertura dels serveis de
centres oberts, destinats a cobrir les necessitats d’acolliment personal, físic i
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afectiu, on es desenvolupen les activitats pròpies de la vida quotidiana dels
infants a la sortida de l’escola.
3. La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
defineix les situacions de risc com aquelles en les què el desenvolupament i
el benestar d’infants o adolescents es veuen limitats o perjudicats per
qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la
protecció efectiva de l’infant o l’adolescent no calgui la separació del seu nucli
familiar.
4. Així mateix, al seu art.104 e) estableix l’atenció en centres oberts com una de
les mesures d’atenció social i educativa que cal prestar un cop valorada la
situació de risc dels infants i adolescents per part de les administracions a qui
correspongui la competència en aquesta matèria.
b) Segons l’article 159 de la LCSP, modificat per la Disposició final quaranta de la Llei
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, el
procediment de contractació a seguir és un procediment obert simplificat sumari.
c) L’article 116 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
en relació als criteris que caldrà tenir en consideració per l’adjudicació del contracte.
d) El Decret de l’Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 13 de novembre de 2020.
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1) De conformitat amb el que preveu l’article 159.6 g) de la LCSP, la formalització d’aquest
contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d’acceptació per part del contractista
de la resolució d’adjudicació.
2) En aquest procediment obert simplificat sumari no es requerirà la constitució de cap
garantia, ni provisional ni definitiva, de conformitat amb l’article 159.6 f) de la LCSP. Així
mateix, en aquest procediment obert simplificat sumari s’eximirà als licitadors de
l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnic o professional, de conformitat
amb l’article 159.6 b) de la LCSP.
3) De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, en relació amb la clàusula 24 del model
tipus de plec de clàusules administratives particulars aprovat per l’Ajuntament, la
constitució de la Mesa de contractació, en cas de procediments d’adjudicació oberts
simplificats sumaris, resulta potestativa. En conseqüència, les funcions pròpies de la Mesa
de Contractació seran assumides pel servei tècnic del centre gestor.
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4) D’acord amb la Disposició Addicional tercera, apartat 2, de la Llei 9/2017, es poden
tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en
l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un
crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i s’ha de sotmetre
l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de
finançar el contracte corresponent.
5) El Decret 7579/2020 estableix que la competència com a òrgan de contractació
respecte dels contractes de valor estimat igual o superior a 15.000 euros i igual o inferior a
100.000 euros, IVA exclòs, correspondrà als tinents d’alcaldessa amb delegació genèrica
en l'àmbit material de les competències respectives, sempre que la durada no sigui
superior a quatre anys.
En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat en el Butlletí Oficial de la Província
de 13 de novembre
RESOLC:
Primer. Aprovar els Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
el contracte de serveis anomenat: Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i
adolescents de 4 a 15 anys del barri Can Rull de Sabadell” amb codi CPV-85311300-5
“Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves”.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa
(SIS) per infants i adolescents de 4 a 15 anys del barri Can Rull de Sabadell, mitjançant
procediment obert simplificat sumari, per un valor estimat del contracte de 54.286,00
euros, i amb un pressupost de licitació per import de 59.714,60 euros (10% IVA inclòs) per
un període d’un any des de la seva formalització.
Tercer. Aprovar l’autorització i la disposició d’una despesa de 59.714,60 € (10% iva
inclòs) d’acord amb les operacions prèvies que s’han incorporat a la relació Q número
Q/2022/4394 i Q/2022/4395.
Quart. Subordinar l’autorització d’aquesta despesa al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos.
Cinquè. Condicionar l’adjudicació a l’efectiva consolidació dels recursos que han de
finançar aquest contracte.
Sisè. Establir que, de conformitat amb l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, no es constitueix mesa de contractació i que les funcions
pròpies de la Mesa de Contractació seran assumides pel servei tècnic del centre gestor.
Setè. Aprovar la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Sabadell amb un termini de 10 dies hàbils per a presentar les
proposicions, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el
perfil del contractant.
Vuitè. Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sabadell
Annex Descripció document

Referència

Codi segur verificació
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Plecs tècnics SIS Can Rull
ACS16I0MQX 071I1L4C1B142S3B12KW
Plec adminitratiu i annexos SIS ACS16I0N3Z 0Q4O4C6X4Y3M151U19DZ
Can Rull
Annex 1 Quadre Resum SIS Can ACS16I0MQK 6D4O5K432L28164S0JGQ
Rull

I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG
Gibert Horcas, Pol
TINENT D'ALCALDESSA DE L'AREA DE PRESIDENCIA I DRETS
SOCIALS
09/09/2022 14:35
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