AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)

Barcelona

DECRET D’ALCALDIA
Antecedents:
1. La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 20-05-2019 va aprovar l’expedient
de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions
Tècniques del contracte de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants
i joves així com ordenar la convocatòria de la licitació d’aquest contracte, mitjançant anunci
inserit en el Perfil del Contractant, als efectes que les persones interessades puguin
presentar les seves proposicions en el termini de quinze dies naturals.
2. El dia 5 de juny de 2019, el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya
presenta una instància amb número de registre d’entrada 148/2019 en la qual sol·licita
l’aplicació dels ràtios i perfils professionals que estableix el Decret 142/1010, d’11
d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, per aquesta tipologia
de servei, l’aplicació del conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i
d’altres en situació de risc així com l’aplicació de les categories professionals previstes al
conveni.
3. La tècnica de serveis socials i educació i el secretari interventor han emès informe
favorable a l’adopció d’aquesta resolució.

Fonaments de dret:
1. L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
2. L’Alcalde és competent per a l’adopció d’aquesta resolució conforme l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
3. Decret 142/1010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials
2010-2011
4. Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc
5. Article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
D’acord amb el manifestat,
HE RESOLT
Primer.- D’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, avocar la competència
per a l’adopció d’aquesta resolució, ja que és necessari desistir del procediment a la major
brevetat possible i no es preveu la celebració de cap Junta de Govern Local.
Segon.- Desistir el procediment de licitació de referència pels motius exposats en aquesta
resolució i en l’informe emès per la tècnica de serveis socials i educació i el secretari
interventor i publicar-ho al perfil del contractant.
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Tercer.- Notificar aquesta resolució al Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de
Catalunya

L’Alcalde

El Secretari, que en dóna fe

Miquel Solà Navarro

Jordi Esteban Español

Collbató, a la data de la signatura electrònica
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