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L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia 28 de febrer de
2020, va adoptar el següent acord:
El servei de casals d’estiu és un dels puntals del programa d’activitats
“Espluestiu” a Esplugues de Llobregat per a joves i adolescents en l’àmbit del
lleure.
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En aquesta edició de l’any 2020 es planteja el sistema de prestació de dit
servei competència municipal, mitjançant l’adjudicació d’un contracte en
aplicació dels criteris de la Llei de contractes del sector públic. Fins el moment
actual, el servei s’havia articulat mitjançant convenis amb entitats locals.
El pressupost del contracte es composa de l’aportació municipal pels serveis
bàsics per import de 68.418,00€ i l’aportació municipal per les despeses de
monitors d’infants i adolescents amb necessitats especials (NEE) per import de
13.000,00€ tots dos conceptes amb € IVA inclòs, que fan un total de 81.418,00
euros. L’aportació destinada als monitors d’infants i adolescents amb
necessitats especials (13.000,00€) no està subjecta a la baixa de l’oferta.
El valor estimat del contracte és de 713.947,28 (1 edició + 1 pròrroga) que es
correspon amb la xifra de negoci tal com estableix la Llei de contractes del
sector públic en el cas de contractes de concessió de serveis.
El procediment de licitació és el procediment obert ordinari.
En base a la normativa de contractació pública i, especialment, la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, per la qual 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 (LCSP, en endavant), estem davant d’un contracte
administratiu de concessió de servei.
Vist l'informe corresponent dels Serveis Jurídics i de la tècnica responsable del
contracte,
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar la despesa màxima de l’expedient de contractació de
concessió de servei casal d’estiu i casal jove 2020, per valor de 81.418,00€
IVA inclòs, distribuïdes en les següents aportacions municipals.
ANY 2020
25 de juny a 27 de
juliol
Aportació
municipal serveis
bàsics

VALOR ESTIMAT
62.198,18 €

PARTIDA
Servei casals
d’estiu

IMPORT TOTAL

20.33700.22799

68.418,00 €
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Aportació
municipal monitors
infants i
adolescents NEE
TOTAL

11.818,18 €*

20.33700.22799

APROVAT
10/03/2020 10:40

13.000,00 €*

81.418,00€

*aquesta quantitat no està subjecta a la baixa de l’oferta.
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SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
ordinari, i aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques
relatius a la concessió del servei casal d’estiu i casal jove en el període que
va de maig al 31 de desembre de 2020 (servei efectiu de juny a 31 de juliol de
2020) per un import màxim de 81.418,00€ IVA inclòs, amb càrrec a la partida
pressupostària 20.33700.22799 servei casal d’estiu.
TERCER.- Convocar la licitació i ordenar la seva publicació en el perfil del
contractant, als efectes de complir amb la tramitació establerta als articles 63,
135 i següents de la LCSP.
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

