Resolució d’Alcaldia
Ide ntificació
Títol: Servei de gestió i desenvolupament dels Tallers d'Estudi Assistit. Incoació
Núm. exp.: 5/2022 de Licitacions administratives
REF.:

Relació de fets
En data 8 de març de 2022, la cap de l’àrea d’Educació, ha emès informe en el que determina la
necessitat de contractar els serveis de gestió i desenvolupament dels Tallers d’Estudi Assistit,
per donar compliment a l’execució dels serveis dins el marc del Pla educatiu d’entorn (PEE) i del
Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE), i la manca de recursos per dur-lo a terme,
acompanyat del plec de prescripcions tècniques.
Fonaments de dret
Article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC).
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Resolució
Primer. Incoar expedient de licitació del contracte de servei de gestió i desenvolupament dels
Tallers d’Estudi Assistit, dins el marc del Pla educatiu d’entorn (PEE) i del Pla de millora
d’oportunitats educatives (PMOE), mitjançant procediment ordinari de contractació.
Segon. Ordenar la redacció del Plec de clàusules administratives particulars, així com els
preceptius informes.
Tercer. Portar el contingut d’aquest resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local per
a la seva ratificació.

Ho ha decretat el senyor alcalde, de la qual cosa en dona fe el/la secretari/a municipal.
A Palafrugell en el dia que figura a les respectives signatures electròniques.
C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · w w w .palafrugell.cat

Número de resolució: 2022/433
Codi per a validació :3I7RU-7FF0E-16B51
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/1.

Vist que l’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer aquestes necessitats i
havent d’atorgar celeritat a l’expedient, cal tramitar expedient per a la contractació d’aquests
serveis, d’acord amb les determinacions que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
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Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP).

