RESOLUCIÓ
D’aprovació de l’expedient de contractació 08/20/PX/O
Vist que en data 18 de juny de 2020, la Direcció de Serveis a la Joventut informa sobre la
necessitat d’iniciar un expedient de contractació del servei consistent en l’organització i
realització d’estades d’activitats esportives als albergs de la XANASCAT, dins del marc del
programa escolar “Una Eina al Servei de l’Escola” per als cursos 2020/2021 i 2021/2022 i
que en data 28 de juliol de 2020 s’incoa l’expedient 08/20/PX/O per a la tramitació
d’aquesta contractació.
Vist que en data d’avui el director general de l’Agència Catalana de la Joventut certifica el
crèdit suficient per dur a terme l’actuació i que l’Assessoria Jurídica del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ha informat favorablement l’expedient en data 27 d’agost
de 2020.
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que
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,
Resolc,
1. Aprovar la despesa i els Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de Prescripcions
tècniques de l’expedient 08/20/PX/O de l’ACJ per la contractació servei consistent en
l’organització i realització d’estades d’activitats esportives als albergs de la XANASCAT,
dins del marc del programa escolar “Una Eina al Servei de l’Escola” per als cursos
2020/2021 i 2021/2022, amb un pressupost màxim de licitació de SETANTA MIL NOUCENTS VUITANTA TRES EUROS AMB CINQUANTA DOS CÈNTIMS (70.983,52 €) IVA
no inclòs.
Els imports unitaris per participant de les estades són els següents:

3 dies / 2 nits Empúries: Remulla’t al Mediterrani

Import
per Import
per
participant curs participant curs
2020-2021
2021-2022
50,68 €
50,68 €

*3 dies / 2 nits Eh! Xperiències a Empúries (Educació
41,00 €
Infantil)

41,00 €

*3 dies / 2 nits Eh! Xperiències a Empúries (Cicle 43,50 €
Inicial, Mitjà i Superior de Primària i ESO)

43,50 €

Programa 2 dies / 1 nit

34,98 €

34,98€

**Activitat complementària camp d’aprenentatge ½ dia
7,97 €
alberg Empúries (tarda o nit)

7,97€

**Activitat complementària camp
paquet 1 dia alberg Empúries

d’aprenentatge

**Activitat complementària camp
paquet 2 dies alberg Empúries

d’aprenentatge

12,00€

12,00 €

22,251€

22,51€

*Aquests preus no inclouen el preu de l’espai d’aventura de Calabuig (que satisfà
directament l’ACJ).
**Per tal d’incentivar els centres educatius que facin activitats complementàries de Camp
d’Aprenentatge durant la seva estada, aquestes tindran un descompte sobre el preu
proposat:
descompte del 10% en cas que el centre educatiu les reservi abans del 31
d’octubre del curs escolar en curs;
s’aplicarà el preu de paquet d’1 dia en el cas de contractar 2 activitats de nit abans
del 31 d’octubre del curs escolar en curs.
Les activitats no incloses en l’estada i que poden ser extraordinàries a petició de les
escoles, no superaran l’import de TRETZE MIL TRENTA QUATRE EUROS AMB TRENTA
TRES CÈNTIMS (13.034,33 €) IVA no inclòs.
2. El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de la seva publicació al perfil del
contractant fins el 25 de setembre de 2020 a les 14h.

Director General
Agència Catalana de la Joventut
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