EN JOAN AMENGUAL I TOMÉ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES
C E R T I F I C O: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en
sessió ordinària el dia 15 de març de 2021, va adoptar, entre d’altres, un acord que transcrit
literalment de l’esborrany de l’Acta, i a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de dita
acta, diu com segueix:
“La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i concretament en el seu
article 116.1, que prescriu “La celebració de contractes per part de les administracions
púbiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte, en els termes previstos a l’article 28 d’aquesta
Llei”.
Vist que conforme l’article 28 de la LCSP es podran celebrar contractes que siguin necessaris
per al compliment i realització dels fins institucionals, sota els principis de necessitat, idoneïtat i
eficiència.
Atesa la necessitat de contractar el següent servei de formació presencial en anglès:
-

Cursos d’anglès per l’alumnat de les escoles d’educació infantil i primària Pau Casals i
Font de l’Orpina.
Cursos d’anglès per l’alumnat d’ESO i Batxillerat a l’Institut de Vacarisses.
Cursos d’anglès i xinès per infants, joves i majors de 16 anys.
Grups de conversa en anglès i xinès.

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides a l’Alcalde per l’establert a la
Disposició Addicional Segona, punt 1, de la LCSP, i en virtut de les competències que el
Decret de l’Alcaldia núm. mitjançant Decret núm. 265/2020, de data 1 de setembre de 2020,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de setembre de 2020, delega
a la Junta de Govern Local, proposo l’adopció del següent
ACORD
Iniciar l'expedient de contractació del SERVEI DE FORMACIÓ EN ANGLÈS I XINÈS
PRESENCIAL PER A INFANTS, , JOVES I PERSONES ADULTES DEL MUNICIPI DE
VACARISSES,2021-2022, havent d'incorporar al mateix:
Plec de clàusules administratives particulars i Plecs de prescripcions tècniques particulars.
Memòria justificativa del contracte, la necessitat a la qual es pretén donar satisfacció, informe
d’insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis, la decisió de no dividir en lots
l’objecte del contracte, si és el cas, justificació del procediment emprat en cas que se n’utilitzi
un diferent al l’obert o el restringit, classificació que s’exigeix als participants, els criteris de
solvència i els criteris que es tindran en compte per adjudicar el contracte, les condicions
especials d’execució, el valor estimat, incloent els costos laborals si existeixen.
Informe del Secretari.
Certificat d’Intervenció d'existència de crèdit.”

I perquè així consti lliuro la present amb el vistiplau del senyor alcalde, a la data de la signatura
electrònica.
Vist i plau
L’alcalde
Antoni Masana i Ubach

El secretari

