Pl. de l’Ajuntament, 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Ocupació
DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C174-2021-3469. Iniciació de l’expedient de contractació per a la prestació de
serveis professionals d'assessorament laboral i de formació en recerca de feina
Antecedents
El cap d’Empresa, comerç i ocupació, va emetre informe justificatiu per a la iniciació
del procediment de contractació per a la prestació de serveis professionals
d’assessorament laboral i de formació en recerca de feina, en data 26 de maig de
2021.
Fonaments jurídics

El servei d’Empresa, comerç i ocupació té com a un dels seus objectius prioritaris
fomentar la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades mitjançant
l’assessorament laboral i formatiu.

Elisa Almirall Gayo

Cal disposar d’un servei de servei professional d'assessorament laboral i de
formació en recerca de feina per a afavorir la millora de l’ocupabilitat de les
persones en situació de recerca de feina, ja sigui perquè es troben en situació
d’atur o bé per assolir nous reptes professionals.
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 , de
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 per a la prestació de
professionals d’assessorament laboral i de formació en recerca de feina.

serveis
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Rafael Navarro Álvarez
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28/05/2021 Secretari
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