Ajuntament
de Canovelles

DECRET D’ALCALDIA
El tècnic d’Infància i Joventut justifica la necessitat i conveniència de tramitar
l’expedient per a la licitació de la dinamització del Servei Municipal d’Iniciatives
Juvenils El Local. Segons l’informe de 18 d’octubre que consta a l’expedient, i que es
transcriu a continuació:
“ ANTECEDENTS

Aquest servei es presta durant tot l’any.
Atès l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim
local, en la seva redacció de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, estableix que, entre d’altres, és competència
pròpia del municipi: la promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del
lleure (lletra l) i la promoció de la cultura i equipaments culturals (lletra m).
Atesa la necessitat d’acomplir les actuacions complementàries en matèria de joventut
que els municipis poden dur a terme segons la Llei 33/2010, de l’1 d’Octubre, de
polítiques de joventut de Catalunya. D’aquestes actuacions complementàries dels
municipis en matèria de joventut, la dinamització del Servei Municipal d’Iniciatives
Juvenils desenvolupa les següents:
- Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial.
- Promoure l'emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i d'acord amb
llur marc competencial.
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•
Contribuir a la formació integral del jove.
•
Promoure l’acció voluntària, lliure i compromesa dels joves en la millora del
seu poble.
•
Potenciar les accions solidàries, la convivència, la tolerància i el respecte mutu.
•
Educar els joves en el lleure creatiu i formatiu, promovent processos de relació
amb l’entorn comunitari que els impliquin en la dinàmica del poble.
•
Ser el centre generador de les activitats juvenils del municipi.
•
Oferir als joves un espai de relació propi.
•
Oferir als joves la possibilitat de ser partícips actius en la generació
d’activitats.

DECRET

Aquest servei té els següents objectius:
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Atès que l’Ajuntament de Canovelles, en virtut de la seva potestat organitzativa i
prestadora de serveis per a la ciutadania, organitza diferents activitats de dinamització
juvenil adreçades al col·lectiu d’adolescents i joves de Canovelles dins el Servei
Municipal d’Iniciatives Juvenils El Local.
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- Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i
cultural de llur municipi.
- Afavorir i promoure l'associacionisme juvenil i la creació de consells locals de
joventut en l'àmbit territorial del municipi.
- Crear i gestionar els serveis necessaris per a l'execució de les polítiques de joventut
dins el municipi.
Atès que l’Ajuntament de Canovelles no disposa de personal propi per realitzar les
activitats esmentades en els punts anteriors, de dinamització, monitoratge i tallers
adreçats a adolescents i joves.

-

Dinamització del servei municipal d’Iniciatives Juvenils El Local durant tot
l’any.
Un servei de dinamització als patis dels dos Instituts Municipals a l’hora del
pati, un dia a la setmana.
Una programació d’activitats juvenils en els períodes de vacances de Nadal,
Setmana Santa i d’Estiu

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:
Dinamitzar als/a les joves usuaris del servei municipal d’iniciatives juvenils El
Local
Dissenyar a partir de les demandes dels adolescents i joves activitats i tallers
setmanals en horari de tarda
Organitzar un curs de pre-monitor/es en el període de vacances de setmana
santa.
Coordinació contínua amb el tècnic de Joventut i periòdica amb la resta de
serveis i projectes municipals i comarcals
Atendre i dinamitzar de les visites a El Local del centres educatius del municipi
que ho sol·licitin dins la guia de recursos adreçats als centres escolars que gestiona el
servei d’educació municipal.
Prestar el servei d’informació juvenil als alumnes dels dos Instituts del municipi
a l’horari del pati un matí a la setmana
Disposar d’un smartphone amb connectivitat a xarxes socials per connectar-se
amb joves i poder fer difusió de forma immediata d’activitats i altres informacions
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-

DECRET

L’objecte de la contractació proposada consisteix en aquests diferents serveis:
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OBJECTE
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Gestionar les xarxes socials i la web d’El Local. Fer difusió de les activitats
mitjançant la creació de cartells, fent post’s per a les xarxes, pàgines i notícies per a la
pàgina web de joventut...
Gestió de les suplències del personal
Gestionar i fer manteniment dels ordinadors, vídeo-consoles i impressores 3D,
així com comprar els consumibles d’aquestes eines (tinta, filaments per a les
impressores 3D...)
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.
CONCLUSIÓ
Per tot això exposat el sotasignat considera justificada la necessitat i conveniència de
procedir a la licitació per a la contractació del servei de dinamització del Servei
Municipal d’Iniciatives Juvenils El Local. Per dur a terme aquesta licitació es demana
que s’iniciï l’expedient administratiu per a la contractació d’aquests serveis; així com
també començar la redacció la memòria justificativa de la contractació i el plec de
prescripcions tècniques particulars, en l’expedient de referència. 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
hauran de redactar el corresponent plec de clàusules administratives particulars. I un
cop redactats aquests plecs els serveis jurídics i econòmics emetin els informes
corresponents, i que per Intervenció s’emeti certificat d’existència de crèdit o document
que legalment el substitueixi.”
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INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
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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
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Aquesta Disposició de la LCSP, en relació amb el Decret d'alcaldia núm. 2019-0803, de
21 de juny de 2019.
Per tot això,
DECRETO:
Primer.- CONSIDERAR justificada la necessitat i conveniència de procedir a la
licitació per a la contractació de la dinamització del Servei Municipal d’Iniciatives
Juvenils El Local.
Segon.- INICIAR l’expedient administratiu per a la contractació de la dinamització del
Servei Municipal d’Iniciatives Juvenils El Local.
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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.

DECRET

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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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.
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Tercer.- ENCARREGAR al tècnic de l’àrea d’Infància i Joventut que redacti 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.

Sisè.- PUBLICAR aquest acord en el perfil de contractant de l’Ajuntament i en el portal
de transparència.

Vuitè.- FER CONSTAR que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa i, per tant, no és susceptible de recurs. Això sense perjudici que es pugui
exercitar el que s’estimi procedent de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Ho mana i signa l’Alcalde President, a Canovelles

DECRET

Setè.- DONAR trasllat d’aquest acord als interessats.
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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.

Plaça Ajuntament, 1 08420 Canovelles Tel. 93 846 45 55 Fax. 93 846 53 02
www.canovelles.cat a/e: ajuntament@canovelles.cat
NIF: P0804000H

Codi Validació: 7X6FRFAKR2FNMC9XMDWY7Z3TR | Verificació: https://canovelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5

Document signat electrònicament al marge

