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Llobregat
CERTIFICO:
Que el Ple Municipal d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 08 de juliol de 2020
va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"9.- Aprovació de la prestació del servei d'atenció domiciliària, i de l'encàrrec de
gestió a la Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya
(exp. 13157/20).
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones del dia 01 de juliol
de 2020, amb el text següent:
“El Servei d'Ajuda a Domicili és un servei social bàsic reconegut a la Cartera de Serveis
Socials de la Generalitat de Catalunya i és un dels principals serveis socials del municipi
del Prat, tant pel volum, com per pressupost, com per les necessitats socials a les quals
dóna resposta.
La Llei 12/2007, de Serveis Socials, configura un sistema de serveis socials que s'articula
a partir de la Cartera de Serveis Socials aprovada pel Decret 142/2010. Regula i ordena
el Sistema català de Serveis Socials amb la finalitat de garantir-ne l'accés universal per
afavorir la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la població, i aconseguir
que els serveis socials es prestin amb els requisits i els estàndards de qualitat òptims
necessaris per garantir la dignitat i la qualitat de vida de les persones.
L’article 31 de la Llei 12/2007 estableix que és competència dels municipis, la creació i
gestió dels serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions.
Els serveis d’atenció domiciliària, en les seves diverses modalitats, formen part de la
Cartera de Serveis Socials de Catalunya que, d’acord amb la Llei 12/2007, d'11
d'octubre, de serveis socials, i es regula mitjançant el Decret 142/2010, d’11 d’octubre.
Concretament al Annex 1 on es defineixen les prestacions de la xarxa de serveis socials
d'atenció pública al punt 1.1.2.1 es regula el Servei d'ajuda a domicili com un servei
social bàsic de prestació garantida.
Vista l’articulació del Servei d’Ajuda a Domicili i el marc legal que el configura,
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L’Ajuntament compta entre les seves competències la prestació de serveis socials, en
base al que estableix l’article 84.2.m) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’article
67.c) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials de Catalunya.
L'Ajuntament del Prat del Llobregat d'acord amb l'article 31 de la Llei 12/2007 de Serveis
Socials d’11 d’octubre, és el responsable de coordinar els serveis socials locals, els equips
professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les
que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.
El Servei d’Acció Social ha elaborat una Memòria Justificativa de la conveniència,
l’oportunitat i la concurrència del interès públic de l’encàrrec de mitjà propi del servei
d’ajuda a domicili mitjançant la Fundació S21 (FS21) del Consorci de Salut i d’Atenció
Social de Catalunya.
Aquest encàrrec pretén assolir un seguit de reptes com a servei, entre els quals
destaquem: la Integració amb els Serveis Bàsics d’atenció social, la flexibilització en la
gestió i l’organització de l’atenció directa, la proximitat i atenció centrada en la persona;
en quan al personal d’atenció garantir l’estabilitat, assegurar la competència i capacitat
per desenvolupar les seves activitats i incorporar millores tècniques i tecnològiques per
millorar la qualitat del servei.
Tal i com indica la memòria justificativa, l'evolució dels serveis prestats de SAD, va
creixent any rere any en especial els serveis destinats a la cobertura del SAD
dependència. En els últims dos anys, en què aquest increment de serveis ha estat molt
elevat, s’ha incrementant un 18% i un 15% en els anys 2018 i 2019 respectivament.
L’evolució de necessitats del SAD ha canviat no només en intensitat i volum de persones
sinó en diversificació de perfils que poden requerir puntualment una necessitat
d’especialització de perfils i formació.
L’Ajuntament, en la seva condició d’associat al Consorci de Salut i Atenció Social de
Catalunya, està representat al Patronat de la FS21.
La FS21 té la consideració de mitjà propi personificat del Consorci de Salut i d’Atenció
Social de Catalunya i dels poders adjudicadors associats, així com de les entitats
controlades pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i pels poders
adjudicadors associats, als efectes de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
La FS21, per tenir la consideració de mitjà propi i servei tècnic dels poders adjudicadors
associats al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, tal com indica l’article 7
dels seus Estatuts, té capacitat, tant a nivell tècnic com jurídic, de conformitat amb l'art.
32 de la Llei de contractes del sector públic.
Es més estable, durable a llarg termini amb aquesta forma de prestació i fer que
econòmicament sigui estable, sense pèrdues ni guanys.
La qualitat del servei, la sostenibilitat econòmica del prestador, la seva responsabilitat
social, la vocació pública, el compromís amb la transparència, el control integral, el
rendiment de comptes, la flexibilitat i l’adaptabilitat, l’experiència comprovada i
l’absència de lucre són elements que només pot oferir un mitjà propi davant la necessitat
d’assumir prestacions de serveis públics bàsics que afecten als drets socials dels
ciutadans.
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La data prevista per a l’inici de la gestió dels serveis d’ajut a domicili en el marc del
servei d’ajut a domicili per part de la FS21 és l’1 d’octubre de 2020 fins el 31 de
desembre de 2021.
En cas que es consideri necessària la continuïtat en la prestació del servei es podrà
acordar la seva pròrroga per període d’un any.
La despesa del servei per l’any 2020 i 2021 s’articularà amb el següent detall:
Pel període 1 d’octubre de 2020 a 31 de desembre de 2020 es preveu una despesa de
573.373,00 € (191.124,33 € mensuals) distribuïts de la següent manera,


396.720,00 € (132.240,00 € mensuals) relatius al SAD Dependència que anirà a
càrrec de la partida (071) 2311 227992.



162.852,00 € (54.284,00 € mensuals) relatius al SAD Social que anirà a càrrec de
la partida (071) 2311 227994.



13.801,00 € relatius als costos fixes que aniran a càrrec de la partida (071) 2311
227992.

Pel període 1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021 es preveu una despesa de
2.692.810,00 € (224.401,00 € mensuals) distribuïts de la següent manera,


1.885.480,20 € (157.123,35 € mensuals) relatius al SAD Dependència que anirà a
càrrec de la partida (071) 2311 227992, condicionat a l’aprovació del pressupost.



773.986,80 € (64.498,90 € mensuals) relatius al SAD Social que anirà a càrrec de
la partida (071) 2311 227994, condicionat a l’aprovació del pressupost.



33.343,00 € relatius als costos fixes que aniran a càrrec de la partida (071) 2311
227992, condicionat a l’aprovació del pressupost.

Vist l’informe emès pel cap del Servei d’Acció Social, i vist els termes i condicions que
consten al ple de condicions.
Vist l’informe de l’Assessoria jurídica de 26 de juny de 2020.
S'acorda:
Primer.- Aprovar la prestació del servei d’atenció domiciliària en règim de gestió directa
mitjançant encàrrec a un mitjà propi de conformitat amb l’article 32 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic.
Segon.- Aprovar l’encàrrec de gestió del servei d’ajuda a domicili a càrrec de la Fundació
S21 del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya (NIF G63122626) en els termes i
condicions que consten al plec de condicions.
Tercer.- Fer constar que aquest encàrrec no suposa ni cessió de la titularitat de la
competència ni dels elements substantius en el seu exercici, sent responsabilitat de
l'Ajuntament del Prat de Llobregat, emetre quants actes o resolucions de caràcter jurídic
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siguin necessaris per a l'exercici o prestació material del servei que constitueix l'objecte
de l'encàrrec.
Quart.- La data prevista per a l’inici de la gestió dels serveis d’ajut a domicili en el marc
del servei d’ajut a domicili per part de la FS21 és l’1 d’octubre de 2020 fins el 31 de
desembre de 2021, amb la possibilitat d’aprovar una pròrroga expressa per un any més.
Cinquè.- Aprovar una despesa de 573.373,00 € per a l’any 2020, amb el següent detall:


396.720,00 € (132.240,00 € mensuals) relatius al SAD Dependència que anirà a
càrrec de la partida (071) 2311 227992.



162.852,00 € (54.284,00 € mensuals) relatius al SAD Social que anirà a càrrec de
la partida (071) 2311 227994.



13.801,00 € relatius als costos fixes que aniran a càrrec de la partida (071) 2311
227992.

I una despesa de 2.692.810,00 € per l’any 2021, condicionada a l’aprovació del
pressupost de l’exercici 2021 i l’existència del crèdit corresponent, amb el següent detall:


1.885.480,20 € (157.123,35 € mensuals) relatius al SAD Dependència que anirà a
càrrec de la partida (071) 2311 227992.



773.986,80 € (64.498,90 € mensuals) relatius al SAD Social que anirà a càrrec de
la partida (071) 2311 227994.



33.343,00 € relatius als costos fixes que aniran a càrrec de la partida (071) 2311
227992.
Sisè.- Nomenar com a responsable del control del present encàrrec a Eva Cabanillas Rico,
cap de secció de Serveis Bàsics i Dependència.
Setè.- Donar trasllat d’aquest acord a Fundació S21 del Consorci de Salut i Atenció Social
de Catalunya, i a la Intervenció i la Tresoreria d’aquest Ajuntament.
Vuitè.- Publicar aquest encàrrec al Butlletí oficial de la província, al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i al perfil del contractant.”
Sotmesa la proposta a votació:
APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA del nombre legal dels membres de la Corporació.
A favor: 22
Grup municipal El Prat en Comú: LLUIS MIJOLER MARTINEZ, ALBA BOU JORDA, JOAQUIM
BARTOLOME CAPDEVILA, PILAR ESLAVA HIGUERAS, RAFAEL DUARTE MOLINA, DAVID
VICIOSO ADRIA, ANNA MARTIN CUELLO, ESTHER GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO
GARCIA MARTINEZ, DOLORS SILES GARCIA, FRANCISCO MANUEL LORENZO GALLARDO
Grup municipal Socialista - Candidatura de Progrés (CP): JUAN PEDRO PEREZ CASTRO,
MARTA MAYORDOMO DESCALZO, JUAN CARLOS MORENO ROIG, DEBORA GARCIA
BARRIOS, ALEJANDRO HERRERA MUÑOZ, MARINA GARCIA VARGAS, JUAN MANUEL
FRAILE ALONSO
Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - El Prat: JORDI IBERN i TORTOSA,
MERITXELL CHARAVIA i RIBAS, SERGI MORALES i GALVEZ
Grup municipal Podemos El Prat: SANDRA PATRICIA DAZA PUENTE
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En contra: 0
S'abstenen: 3
Grup municipal Ciutadans - El Prat de Llobregat (Cs): ANTONIO MIGUEL RUIZ REDONDO,
JORDI LOPEZ GIL, MONTSERRAT BLAZQUEZ JIMENEZ
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE

F_FIRMA_7
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