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FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI
NOTIFICACIÓ
Núria Arranz Albó, secretària de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, pel seu
coneixement i als efectes oportuns, us notifico el decret de l’alcaldia de data 4/06/2020,
que es reprodueix a continuació:
“Xavier Fernàndez Sala, alcalde de l'ajuntament de Santa Eugènia de Berga.
Atès que l'Ajuntament està interessat en contractar els serveis per desenvolupar el
PROJECTE ESTIU JOVE 2020.
Vist que aquest és un projecte de promoció de la participació i el voluntariat juvenil
que es pretén desenvolupar durant el període de vacances d’estiu a Santa Eugènia de
Berga i pretén donar resposta a les necessitats dels i les joves d’entre 13 i 18 anys
que, d’una banda, no disposen d’una oferta d’activitats d’estiu pensada exclusivament
per a ells/es i d’altra, alguns/es d’ells/es no tenen l’edat suficient per entrar al món
laboral o els manca la possibilitat d’entrar a treballar, amb els objectius:
•
•
•
•
•
•

Incrementar l’oferta formativa, lúdica i cultural destinada als i les joves entre 13 i
18 anys durant el període d’estiu.
Millorar coneixements, habilitats, actituds i valors personals a través del lleure.
Potenciar el compromís social dels joves amb el seu entorn més proper.
Fomentar el voluntariat juvenil al municipi.
Descobrir nous espais i serveis del municipi.
Compartir estones amb altres joves del poble per crear més vincle.

Atès que l’Ajuntament ha de recórrer a la contractació externa d’aquest servei en no
disposar de personal propi ni possibilitat o conveniència d’incrementar les dotacions
actuals de plantilla.
Atès el pressupost (núm.- 156) presentat per FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL
SOLIDARI, amb CIF G-63340483.
Atès que la competència per a contractar, de conformitat amb el que estableix l'article
53.1 o) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
de règim local de Catalunya, és de l'alcalde quan l'import de la contractació no supera
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Atès que per raó de la quantia, import inferior a quinze mil euros, i per raó del termini
de durada, inferior a 1 any, de conformitat amb el que estableixen els l’article 118.1 de
la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017 (en endavant LCSP), s’escau considerar
aquest contracte de serveis com un contracte menor i el procediment a seguir per a
l'adjudicació del contracte, és el que estableix l'article 131.3 en relació amb l’article
118.1 abans esmentat.
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Atès que en el present contracte no s’estan alterant l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació.
Atès que hi ha consignació pressupostaria a l’aplicació pressupostaria 338 22612 del
pressupost de despeses de l’exercici.
Atès que es reuneixen els requisits per formalitzar un contracte menor de serveis a
l’empara de la LCSP, de conformitat amb el que estableixen els articles abans
esmentats
HE RESOLT:
PRIMER.- Contractar amb FUNDACIÓ PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI amb CIF G63340483 el desenvolupament del PROJECTE ESTIU JOVE-VOLUNTARIAT JOVE
ESTIU 2020 d’acord amb el pressupost presentat (núm. 0156), pel preu de 3.000,00 €.
La durada del contracte abasta del 8 de juny al 10 d’agost de 2020.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338
22612 del pressupost de l’exercici.
TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorporis la factura i tramitis el
pagament si escau.
QUART.- Notificar el present decret al contractista.”
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació o bé es
podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Santa Eugènia de Berga.
La secretària
Signat electrònicament per qui s’indica.
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