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DECRET
La llei 12/2007, d’11 d’octubre, 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, d’11 d’octubre.
El sistema públic de serveis socials és integrat pel conjunt de recursos, prestacions,
activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població,
de titularitat de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres
administracions, i també els que l'Administració concerti amb les entitats d'iniciativa
social o privada.
El Servei de Centre Obert es descriu a la cartera de Serveis Socials com un servei social
bàsic, una prestació garantida, dins del Servei d’Intervenció socioeducativa no residencial
per infants i adolescents. Les prestacions garantides són exigibles com a dret subjectiu
d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, almenys, la
necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que n'acrediti la
necessitat.
És competència dels municipis la creació i gestió els serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials,
l’establiment dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials
bàsics, la coordinació dels 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.
En un altre ordre, la directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer del 2014, sobre contractació pública, estableix uns règims de contractació
particulars per als serveis socials i d’altres serveis específics i reconeix una àmplia
llibertat als estats membres per establir, sota els principis de publicitat, lliure
concurrència i no discriminació, el règim jurídic que considerin més adient a la naturalesa
i finalitat d’aquests serveis, ja sigui de naturalesa contractual o no contractual.
El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública prescriu en la disposició addicional tercera l’aplicació de fórmules no contractuals
per la gestió dels serveis socials.
La gestió delegada és la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials
d’atenció pública en establiments de titularitat de l’administració pública, a través de
tercers, en els termes i les condicions que li encomani l’administració pública titular de
l’establiment o servei. Podran ser objecte de gestió delegada la gestió integral de places
en establiments de titularitat pública o de serveis de titularitat pública.
Vist l’informe emès pel cap de secció de Programació, Planificació i Avaluació del Servei
d’Acció Social.
Per tot l'exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb
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l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC:
Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local, en el Decret
d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09 de juliol de
2015, en relació a la resolució d'aquest expedient.
Segon.- Aprovar les bases administratives per a l’establiment de la gestió delegada del
servei de centre obert la Caseta a la Ciutat del Prat de Llobregat a una entitat sense ànim
de lucre per un valor de 228.600 € anuals (19.050 € mensuals).
Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 44 2313 227992 de Prestació
de serveis Atenció Infància i Adolescència i centre de cost 204.101.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció i a la Contractació d’aquest
Ajuntament.
Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern Local.
El Prat de Llobregat
Dona fe, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD
128/2018
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