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Ensenyament

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C173-2021-1106. Iniciació de l’expedient de contractació del servei de gestió
dels Casals d’Infants Municipals des del 15/06/2021 fins al 15/09/2022.
Antecedents
La cap d’Ensenyament va emetre informe justificatiu per a la iniciació del
procediment de contractació del servei de gestió dels Casals d’Infants Municipals
des del 15/06/2021 fins al 15/09/2022, en data 07 d’abril de 2021.
Fonaments jurídics
La necessitat i la idoneïtat de la iniciació d’aquest expedient de contractació són:
L’objecte de la concessió administrativa serà la gestió del servei dels casals
municipals
Infantils.
Els diferents casals municipals són un servei de funcionament diürn, de caire obert
que realitza tasques educatives, de lleure i de prevenció durant els períodes de
vacances escolars. Permet que els nens i nenes inscrits puguin desenvolupar
diferents tipus d’activitats en el seu entorn proper.
L’objectiu és promoure activitats socioeducatives, de lleure i preventives, així com
evitar el deteriorament de les situacions de risc, donar suport, estimular i potenciar
el desenvolupament de l’infant, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i
de lleure. En esdevenir un recurs de lleure facilita la tasca que s’està realitzant des
de les escoles, des de l’atenció primària i des dels altres àmbits professionals
d’intervenció amb
infants i famílies en risc d’exclusió social.
El casal ha d’afavorir l’educació integral, activa, per la inclusió, ambiental, per la
salut, per una ciutadania global, per la democràcia, la participació i la igualtat.
Amb aquest servei també es vol ajudar a les famílies a cobrir les necessitats de
conciliació familiar-laboral durant els períodes de vacances escolars, raó per la qual
es pretén facilitar l’accessibilitat al màxim nombre d’infants possible.
La tramitació d’aquest expedient estarà condicionada a l’aportació del certificat de
reserva de crèdit expedit per l’Interventor municipal, pel qual hi ha crèdit suficient i
adequat per a fer front a les despeses que es deriven de la contractació Servei de
casal municipal d’infants entre 3-14 anys en horari no lectiu per afavorir la
conciliació familiar-laboral durant els períodes de vacances escolars. , de
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conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).
L’article 73 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP) en relació amb l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de
contractació els inicia l’òrgan de contractació, en aquest cas l’Alcalde President de
l’Ajuntament de Premià de Mar, previ informe raonat del servei que promogui la
contractació, en què s’exposin la necessitat, les característiques i l’import del valor
estimat del contracte.
Resolució
Per tant, resolc
Únic.- INICIAR l’expedient de contractació del servei de gestió dels Casals d’Infants
Municipals.
Document signat electrònicament

