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Ensenyament

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C174-2021-3465. Rectificació d’ofici del decret d’iniciació 2021/830 de
l’expedient de contractació del servei d’Educadors de Carrer.
Antecedents
La cap del Servei d’Ensenyament va emetre informe justificatiu per a la iniciació del
procediment per la CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’EDUCADORS DE CARRER en
data 19 de maig de 2021.
En data 24 de maig de 2021, per resolució d’Alcaldia 2021/830, s’aprova la iniciació
de l’expedient de contractació.
En data 25 de maig de 2021 la cap del Servei d’Ensenyament emet nou informe
complementari per fer un aclariment sobre el conveni d’aplicació i justificar la
tramitació d’urgència de la contractació.
Fonaments jurídics
La necessitat i la idoneïtat de la iniciació d’aquest expedient de contractació són:
Les necessitats que es pretenen cobrir amb el servei d’educadors de carrer
consisteixen en continuar amb el servei prestat des del febrer del 2017 per tal de
seguir detectant possibles situacions de risc d’adolescents, les seves famílies i
l’entorn que els envolta, a fi d’evitar l‘exclusió social; fer una intervenció preventiva
que permeti donar resposta a les problemàtiques i necessitats que tenen els joves,
adolescents i les seves famílies en els entorns on es mouen; i promoure accions per
alleugerir les possibles seqüeles psicoemocionals generades per situacions socials
crítiques que afectin als joves del municipi, com ara les restriccions de mobilitat a
causa de la pandèmia actual.
Resolució d’Alcaldia 2021/830 de 24 de maig de 2021 per la qual s’aprova la
iniciació de l’expedient de contractació.
La tramitació d’aquest expedient estarà condicionada a l’aportació del certificat de
reserva de crèdit expedit per l’Interventor municipal, pel qual hi ha crèdit suficient i
adequat per a fer front a les despeses que es deriven de la contractació per oferir el
servei d’Educadors de Carrer per a l’any 2021, de conformitat amb l’article 116 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
L’article 73 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP) en relació amb l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de
contractació els inicia l’òrgan de contractació, en aquest cas l’alcalde-president de
l’Ajuntament de Premià de Mar, previ informe raonat del servei que promogui la
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contractació, en què s’exposin la necessitat, les característiques i l’import del valor
estimat del contracte.
Resolució
Per tant, resolc
Primer.- RECTIFICAR d’ofici el decret d’iniciació 2021/830, de 24 de maig de 2021,
de l’expedient de contractació del SERVEI D’EDUCADORS DE CARRER, per tal de fer
referència a l’informe complementari emès per la cap del Servei d’Ensenyament el
25 de maig de 2021.
Segon.- DECLARAR LA URGÈNCIA de la contractació.
Document signat electrònicament

