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MARIA EUGENIA ABARCA MARTÍNEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 22 de
juliol de 2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"38.- Adjudicació de la gestió delegada del servei de Centre Obert La Caseta
(exp. 15519/19).
La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, configura un sistema de serveis
socials que s’articula a partir de la Cartera de Serveis Socials aprovada pel Decret
142/2010, d’11 d’octubre.
El sistema públic de serveis socials és integrat pel conjunt de recursos, prestacions,
activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població,
de titularitat de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres
administracions, i també els que l'Administració concerti amb les entitats d'iniciativa
social o privada.
El Servei de Centre Obert es descriu a la cartera de Serveis Socials com un servei social
bàsic, una prestació garantida, dins del Servei d’Intervenció socioeducativa no residencial
per infants i adolescents. Les prestacions garantides són exigibles com a dret subjectiu
d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, almenys, la
necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que n'acrediti la
necessitat.
És competència dels municipis la creació i gestió els serveis socials necessaris, tant
propis com delegats per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials,
l’establiment dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials
bàsics, la coordinació dels serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels
serveis socials locals.
En un altre ordre, la directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer del 2014, sobre contractació pública, estableix uns règims de contractació
particulars per als serveis socials i d’altres serveis específics i reconeix una àmplia
llibertat als estats membres per establir, sota els principis de publicitat, lliure
concurrència i no discriminació, el règim jurídic que considerin més adient a la naturalesa
i finalitat d’aquests serveis, ja sigui de naturalesa contractual o no contractual.
El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública prescriu en la disposició addicional tercera l’aplicació de fórmules no contractuals
per la gestió dels serveis socials.
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La gestió delegada és la prestació de serveis socials de la xarxa de serveis socials
d’atenció pública en establiments de titularitat de l’administració pública, a través de
tercers, en els termes i les condicions que li encomani l’administració pública titular de
l’establiment o servei. Podran ser objecte de gestió delegada la gestió integral de places
en establiments de titularitat pública o de serveis de titularitat pública.
En data 22 de maig de 2019, mitjançant decret d’alcalde número DEC/3592/2019 es van
aprovar les bases administratives per a l’establiment de la gestió delegada del servei de
centre obert la Caseta a la Ciutat del Prat de Llobregat a una entitat sense ànim de lucre
per un valor de 228.600 € anuals (exempt d’IVA).
En data 26 de juny de 2019 es va constituir la Mesa de Selecció, on es van analitzar els
projectes presentats per la Fundació Catalana de l’Esplai i l’Associació Saó Prat, d’acord
amb els criteris de valoració que s’estableixen a l’article 7 de les Bases administratives.
Vist l’acta de la Mesa de Selecció i vist l’informe emès pel cap del Servei d’Acció Social.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la ponderació, que tot seguit s'indica, de les entitats que s'han presentat
al procediment, i que ha estat proposada per la Mesa de Selecció de data 26 de juny de
2019, on consta expressada detalladament la seva motivació.
Davant de les valoracions i les puntuacions obtingudes per totes les entitats, aquest és el
resultat final de l’avaluació de l’entitat gestora:
Entitat
Fundació Catalana de l’Esplai
Associació Saó Prat

Criteri A

Criteri B

Criteri C

Criteri D

Criteri E

Total

12

7

5

2

5

31

26’5

9

12

10

14

71’5

Segon.- Adjudicar a l’entitat Associació Saó Prat (NIF G63724405), amb número de
registre d’associacions i fundacions núm. 29.941, la gestió delegada del servei de Centre
Obert “La Caseta”, per un pressupost màxim anual de 228.600 € (exempt d’IVA).
La despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària 44 2313 227992 de Prestació de
serveis Atenció Infància i Adolescència, i centre de cost 204.101, i és obligatori l'ús de la
factura electrònica, d'acord amb el que estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de
factures en el sector públic, i d'acord amb l'Annex 1 de les Bases d'Execució del
Pressupost 2019 d'aquest municipi.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 15519/2019, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002266 (Servei d’Acció
Social).
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
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Tercer.- El termini de durada de la gestió delegada serà d’un any, a partir de la data de la
formalització del contracte, prorrogable de forma expressa fins a un màxim de 4 anys.
Quart.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social per a la signatura de la
documentació que esdevingui necessària per a la formalització de la gestió delegada.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació Saó, a la Fundació Catalana de
l’Esplai, així mateix als departaments de Prevenció de Riscos Laborals, al responsable del
contracte, i a la Intervenció i a la Tresoreria d’aquest Ajuntament.
Sisè.- Notificar aquesta resolució i informar-li que la motivació de l'aplicació dels criteris
d'adjudicació la poden trobar al perfil del contractant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat:
www.elprat.cat.
Setè.- Publicar l’anunci de la formalització del contracte al Perfil del Contractant en
compliment de l’art.154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE
Signat electrònicament
per:
El tinent d'alcalde de
l'Àrea d'Acció Social
David Vicioso Adrià
23/07/2019 09:27

F_FIRMA_7

Signat electrònicament
per:
La secretària
Maria Eugenia Abarca
Martínez
23/07/2019 08:59
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