Ajuntament
de Canovelles

La coordinadora de Serveis Socials justifica la necessitat i conveniència de tramitar
l’expedient per a la licitació dels tallers i cursos gent gran activa, segons l’informe de
24 d’octubre de 2018 que consta a l’expedient, i que es transcriu a continuació:
“ ANTECEDENTS

L’objecte de la contractació proposada consisteix en la realització de tallers, festes i
sortides de caràcter lúdic i cultural per a persones grans i/o sordes en situació o risc
d’exclusió social, a través del treball de dinamització als equipaments municipals de
Can Palots, Biblioteca Municipal i altres espais públics.

NECESSITAT
Es considera que el contracte que s’ha de tramitar és necessari per al compliment i
realització dels fins institucionals assignats a aquesta Administració pública. A aquests
efectes, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir i el seu
contingut per a satisfer-les són les següents:
L’atenció a la gent gran i a les persones amb discapacitat i la lluita per la seva igualtat
d’oportunitats atès que és un dels objectius dels serveis socials municipals.
Atendre les necessitats derivades de la manca de recursos bàsics i dels dèficits en les
relacions personals i amb l’entorn, evitant si és possible, la institucionalització
segregadora com a solució de les dites mancances d’acord amb la Llei12/2007, d’11
d’octubre de serveis socials que ho estableix en el seu art.4 f) com a objectiu dels
serveis socials
Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa d’acord amb el que la
Llei12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials estableix en el seu art 17 l)
L’objectiu general del servei és l’atenció a les persones en situació o risc d’exclusió
social mitjançant la realització d’activitats de caràcter lúdic i cultural, d’acord amb l’art.
25.2 l) de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local. La prestació d’aquest servei de caire lúdic i cultural permetrà
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OBJECTE
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Les activitats i recursos inclosos en el servei de tallers i cursos gent gran activa, per
ocupar el temps lliure de persones grans i/o sordes en situació o risc d’exclusió social
ja es venen realitzant des d’abans de desembre de 2013 i no existeix execució
simultània amb d’altres administracions.
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complir de forma indirecte amb els objectius de caire social:
Objectius específics:
1. Ocupar el temps lliure de les persones sordes en situació o risc d’exclusió
social.
2. Ocupar el temps lliure de les persones grans en situació o risc d’exclusió
social.

VALOR ESTIMAT MÀXIM PREVIST / DURADA MÀXIMA

Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb què compta l’Ajuntament
de Canovelles per cobrir les necessitats que es tracten de satisfer amb el contracte,
com a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que
actualment presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de contractar nou
personal a la plantilla per limitacions pressupostàries.”
L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per
la que 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-,
determina que la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques
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
de la mateixa Llei. L’acord d’inici de tramitació de l’expedient s’haurà de publicar en el
perfil del contractant.
L’article 28 LCSP indica que les entitats del sector públic no poden subscriure altres
contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per a satisfer-les, quan s’adjudiqui per un procediment obert,
restringit o negociat sense publicitat, han de ser determinades amb precisió, deixant
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
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Així mateix, NO es preveu que la durada de la contractació (incloses les possibles
pròrrogues) sigui superior a quatre anys.
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Es preveu que el valor estimat del contracte no excedeixi el 10% dels recursos
ordinaris de l’Ajuntament (que segons les Bases d’execució del pressupost vigent en
la data d’emissió d’aquest informe és de 1.370.423,20 –Bases execució any 2018-).
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De conformitat amb la Disposició addicional segona, apartat primer de la LCSP,
corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de
serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i
els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Primer.- CONSIDERAR justificada la necessitat i conveniència de procedir a la licitació
per a la contractació dels tallers i cursos gent gran activa.

Tercer.- ENCARREGAR a les tècniques de l’àrea de serveis socials que redactin la
memòria justificativa de la contractació i el plec de prescripcions tècniques particulars,
en l’expedient de referència.
Quart.- ENCARREGAR que, un cop s’hagi incorporat a l’expedient corresponent la
memòria justificativa de la contractació i el plec de prescripcions tècniques particulars
degudament signats, els serveis jurídics redactin el corresponent plec de clàusules
administratives particulars.
Cinquè.- ENCARREGAR als serveis jurídics i econòmics que, un cop redactat el plec
de clàusules administratives particulars, emetin els informes corresponents, i que per
Intervenció s’emeti certificat d’existència de crèdit o document que legalment el
substitueixi.
Sisè.- PUBLICAR aquest acord en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
Setè.- DONAR trasllat d’aquest acord als interessats.

Ho mana i signa l’Alcalde President
Canovelles, document signat electrònicament al marge
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Segon.- INICIAR l’expedient administratiu per a la contractació dels tallers i cursos
gent gran activa.
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Per tot això, DECRETO:
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Aquest article de la LCSP, en relació amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 695 de 19 de
juny de 2015, modificada per Decret d’alcaldia núm. 1082, de 21 de setembre de 2018.

