DECRET DE L’ALCALDIA
EXPEDIENT NÚM.: 1403-000012-2020
TÍTOL: Inici expedient de contractació del servei del casal d’estiu municipal de
Vilobí d’Onyar
Als efectes previstos en l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, en relació amb l'article 116 del citat text legal, aquesta Alcaldia entén
necessari procedir a la prestació del servei del casal d’estiu municipal
actuació inclosa en un contracte administratiu de serveis, segons el previst en l'article
17 de la Llei 9/2017, en relació amb l'Annex I d'aquesta norma.
A aquest efecte,
RESOLC
PRIMER.- Iniciar l'expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte
administratiu del servei de Casal d’Estiu municipal de Vilobí d’Onyar.
SEGON.- Donar trasllat als Serveis Tècnics municipals d'aquest Ajuntament amb la
finalitat de que es procedeixi a l'elaboració dels corresponents plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, en el qual es quantifiqui el preu
del contracte, així com a procedir, si escau, a la corresponent tramitació de l'expedient
de contractació administrativa en funció de la consignació pressupostària existent.
Als efectes previstos en l'art. 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, en qualitat d'òrgan de contractació, es justifica la necessitat d'acudir al
contracte administratiu de serveis sobre la base de la insuficiència de mitjans
personals i materials, segons detall:
El Servei del casal d’estiu per a nens i nenes entre els 3 i els 12 anys és un servei
complementari i necessari per a les famílies, mitjançant el qual s’ofereix una proposta
de lleure educatiu, posant a disposició de les famílies uns espais, unes activitats i uns
professionals responsables dels infants durant els mesos d’estiu en que no hi activitat
escolar, amb la pretensió de donar una resposta adequada a les necessitats de moltes
famílies que, per raó de la seva situació laboral, professional o personal, demanen la
prestació d’aquest servei durant els mesos d’estiu, en què no hi ha escola, per tal de
facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

El servei es prestaria en les franges horàries següents:
Acollida matí: de 8:30 a 9:00 hores
Matí: de 9:00 a 13:00 hores
Migdia (dinar): de 13:00 a 15:00 hores
Tarda de 15:00 a 16:30 hores.
Les dates previstes d’inici del casal estiu seria del 29 de juny (finalitzat el curs escola)
fins el 10 de setembre (fins inici del nou curs escolar).
El lloc de realització del servei seria a l’escola pública Josep Madrenys o bé als espais
i equipaments municipals que en el seu cas designi l’ajuntament.
TERCER.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant d'aquesta
Administració, als efectes previstos en l'art. 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.

L’Alcaldessa
Cristina Mundet i Benito
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.

