
UT DE PROGRAMES SOCIALS
Espai Tolra

A efectes de notificació em plau transcriure-li a continuació el següent Decret 
número 240, de data 17 de febrer de 2022:

“Resolució de la 4a Tinenta d'Alcalde

Assumpte: (CONT2200014) Adjudicar contracte menor del Servei d’Assessorament 
Jurídic per Dones del municipi de Castellar del Vallès, a favor de l’Il·lustre Col·legi de 
l’advocacia de Sabadell.
Departament Impulsor: Regidoria de Feminisme

ATÈS que des de la Regidoria de Feminisme, es vol portar a terme un contracte menor 
de serveis que té per objecte la contractació del Servei d’Assessorament Jurídic per 
Dones del municipi de Castellar del Vallès i que la motivació de la necessitat del 
contracte de conformitat amb l’informe tècnic que ha estat assumit per l’òrgan de 
contractació, és la següent:

“A la vista dels següents antecedents: 
D’acord amb la Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, i en concret en referència als articles 64.2 i 83 d’aquesta llei, 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, al tenir una població de més de 20.000 
habitants, té la competència de crear, programar, prestar i gestionar els serveis 
d'informació i atenció a les dones (d’ara endavant, SAID). Dins el SAID i per tal que 
les dones rebin una assistència integral es presten els serveis necessaris per 
procurar a les dones víctimes de violència, maltractaments, crisis familiars, 
desigualtat, assetjament i/o discriminació. Per la qual cosa un dels objectius de 
l’Ajuntament de Castellar és garantir els serveis d’assessorament jurídic a les dones 
del municipi.
Atès que en els darrers anys s’ha donat un increment considerable del volum de 
demanda ciutadana d’aquest servei, fa que el Consistori consideri indispensable 
implementar el Servei d’Assessoria Jurídica per Dones amb l’objectiu de garantir la 
deguda i inicial assistència professional gratuïta a les dones ateses.

Necessitat i eficiència de la contractació:
De conformitat amb l’art. 28 de la LCSP, la contractació que es proposa ve 
motivada per la voluntat de prestar el servei d’Assessoria Jurídica de dones per 
assolir els fins institucionals de l’Ajuntament en garantir la defensa dels drets i 
interessos personals, socials i econòmics de les dones castellarenques afectades per 
alguna de les situacions descrites anteriorment,  i que en sol·liciten l’assistència; 
mitjançant l’establiment d’un Punt d’orientació jurídica municipal en el qual puguin 
rebre assessorament sobre totes aquelles matèries -civils, penals, laborals i 
d’estrangeria- que les puguin afectar. Tot l’anterior reforçat amb les competències 
pròpies que li son assignades a la Regidoria de Feminisme.
D’acord amb l’article 116.4.f) de la LCSP, es fa constar que la contractació 
esmentada anteriorment està justificada degut a la insuficiència de mitjans que 
disposa l’Ajuntament amb els coneixements tècnics i professionals necessaris 
específics en atenció jurídica per a dones, així com la no conveniència  d'ampliació 
dels mitjans personals i materials amb que compta per complir les necessitats que 
es pretenen satisfer a través d'aquest expedient de contractació.
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La proposta d’actuació dins aquest contracte es concreta en l'assessorament i 
orientació facilitada per l’Il·lustre col·legi de l’advocacia de Sabadell  (ICASBD) a la 
usuària atesa, que inclou la identificació del problema, la viabilitat judicial de la/les 
pretensió/ons i, si escau, les vies o alternatives més adients a les quals pot recórrer 
o adreçar-se per resoldre la situació plantejada per la dona. 
L’ICASBD , fundat al 1905 compleix amb les funcions socials pròpies de la 
professió, les que la llei li reservi, o la resta de funcions públiques que exerceixi per 
delegació o en col·laboració amb les administracions, i compta amb experiència 
avalada i contrastada de gestionar el servei objecte del contracte. 
Per tot això es proposa l’adjudicació d’aquest contracte de serveis el qual es 
justifica plenament per les característiques pròpies del contracte”.

ATÈS que per dur a terme el contracte menor de serveis s’ha sol·licitat un 
pressupost a  l’Il·lustre Col·legi de l’advocacia de Sabadell, amb NIF Q0863007A a 
través del registre de sortida LGSOR2022/139. En conseqüència, aquest ha 
presentat l’oferta que s’especifica a la taula següent: 

OFERTA EMPRESA/professional NIF DATA I 
HORA ASSENTAMENT PREU TOTAL

1 ICASBD Q0863007A 17/01/2022
 16:25 h LGENT2022/706 2.810,00 EUR 

(IVA exempt).

VIST l’informe tècnic emès per la cap de la Unitat de Programes Socials que, en 
compliment de la normativa d’aplicació i d’acord amb l’oferta presentada proposa 
adjudicar el contracte de serveis per a la realització del Servei d’Atenció Jurídica de 
dones, a favor de l’Il·lustre Col·legi de l’advocacia de Sabadell, amb NIF 
Q0863007A per import de 2.299,10 € (IVA exempt), exercici 2022 i 510,90 € (IVA 
exempt) exercici 2023, total  2.810,00 € (IVA exempt), pel termini del 17 de febrer 
de 2022 fins al 16 de febrer de 2023.

VIST la provisió dictada per l’òrgan de Contractació pel qual s’assumeix l’informe 
tècnic emès que motiva i justifica la necessitat de la contractació proposada i 
informa que la present contractació compleix amb els requisits establerts a l’article 
118 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contactes del Sector Públic (en endavant, 
LCSP).

VIST que de conformitat amb l’article 17 de la LCSP el contracte entra dins de la 
categoria dels contractes administratius de serveis.

VIST que segons l’article 118 de la LCSP són contractes menors serveis aquells que no 
excedeixin de 15.000,00 EUR (sense incloure l’IVA), com és el cas que ens ocupa, i 
per a la tramitació dels quals l’expedient administratiu ha de contenir informe de 
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i 
de la corresponent factura. 

VIST l’informe jurídic de la Tècnica dels Serveis Jurídics – Serveis a les persones 
núm. 09/2022, signat en data 8 de febrer de 2022, amb nota de conformitat d’en 
Secretari de la Corporació d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 3 del 
Decret núm. 128/2018, de 16 de març, el qual regula el Règim Jurídic dels 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
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VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 88, de data 12 de febrer del 2022.

VIST que la competència per a l’aprovació de l’expedient correspon a l’alcalde, de 
conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i l’article 53.1.u) del text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i ha estat 
delegada en la Tinenta d’Alcalde l’Àrea de Serveis Centrals. 

La Tinenta d’alcalde de Serveis Generals, d’ Economia i adjunta a la regidoria de 
Transició Ecològica, en virtut de les delegacions que té conferides a través del 
Decret d’Alcaldia 734, de data 17 de juny 2019, segons la redacció donada pel text 
refós aprovat per decret 937, de 30 de juliol de 2021, HA RESOLT

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de serveis (ref. CONT2200014) per a la 
realització del Servei d’Assessorament Jurídic per Dones del municipi de Castellar 
del Vallès, a favor de l’Il·lustre Col·legi de l’advocacia de Sabadell, amb NIF 
Q0863007A, de conformitat amb les condicions següents:

1. Durada del contracte: 1 any.
2. Temporalitat de prestació dels serveis: Del 17 de febrer del 2022 fins el 16 de 

febrer de 2023.
3. Preu del contracte: 2.810,00 EUR (IVA exempt).
4. Forma de pagament: l’Ajuntament abonarà el preu contra prestació de la 

factura, total o parcial, expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP i la 
normativa vigent. 

5. Lloc de prestació dels serveis: Espai Tolrà de Castellar del Vallès.
6. Responsable del contracte: M.José Lomas Anguita, la cap de la Unitat de 

Programes Socials.
7. CPV: 79140000-7 Serveis d'assessorament i informació jurídics.

SEGON.- Aprovar la despesa per un import total 2.810,00 EUR (IVA exempt) a 
càrrec de la partida C10-227.99-2317 (Altres treballs realitzats per altres 
empreses), 2.299,10 EUR (IVA exempt) corresponents a l’exercici pressupostari de 
2022 i 510,90 EUR (IVA exempt) corresponents a l’exercici pressupostari de 2023.

TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, a la regidoria de Programes 
Socials, a la unitat de Contractació i a la Intervenció.

QUART.- Publicar el contracte menor al perfil del contractant en la forma prevista 
a l’article 63,4 de la LCSP incloent les dades bàsiques del contracte: la identitat de 
l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent 
sobre el Valor Afegit, objecte, duració. ”

Signat digitalment en la data que consta en la signatura.
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