La Junta de Govern Local en sessió del dia 15 de maig de 2019, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Vist que en data 13 de setembre de 2010 es va adjudicar el contracte de gestió de les Escoles
Bressol municipals Lluna i Sol Solet a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ
SL amb NIF B63618045. El contracte es va formalitzar en data 1 d’octubre de 2010 amb una
durada inicial prevista de dos anys, i amb la possibilitat d’ésser prorrogat, “per anualitats
successives, fins a 8 anys més, finalitzant la darrera pròrroga el 31 d’agost de 2020”.
Vist que la durada inicial del contracte va finalitzar en data 31 d’agost de 2012 i en els darrers
anys s’ha anat prorrogant successivament, per períodes anuals i de mutu acord entre les parts.
La última pròrroga es va aprovar per acord de Junta de Govern Local de data 23 de març de 2018
(setena pròrroga).
Vist que en data 1 de març de 2019 l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL,
amb núm. de NIF B63618045, va presentar una instància per registre en aquest Ajuntament
(número d’entrada 2019007197), per la qual sol·licita la pròrroga del contracte pel període
comprès entre l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020, d’acord amb allò estipulat a la
clàusula segona del plec de clàusules administratives particulars.
Vist que en data 12 de març de 2019 la tècnica i la cap del Servei d’Educació emeten i signen un
informe favorable a la pròrroga del contracte de la gestió de les Escoles Bressol municipals Lluna
i Sol Solet, pel curs 2019-2020 (període de l’1 de setembre de 2019 a 31 d’agost de 2020), en
tant es valora positivament l’àrea tècnico-pedagògica treballada per l’empresa adjudicatària, es
valora en general de forma correcta l’àrea d’organització i gestió del servei i es valora també
positivament la qualitat del servei prestat.
Vista la clàusula 2 del plec de clàusules administratives particulars que regula la durada d’aquest
contracte, estableix que tindrà una durada inicial de 2 anys i que es podrà prorrogar per anualitats
successives fins a 8 anys més. Aquesta és, doncs, la vuitena i última pròrroga prevista del
contracte de referència.
Vist l’informe emès en data 12 de març de 2019 per la cap i la tècnica del Servei d’Educació, vist
l’informe de data 27 de març de 2019 emès per la TAG del servei de Contractació, l’informe emès
per la Secretaria general en data 24 d’abril de 2019 i vista la proposta de la directora i del regidor
delegat de Serveis Centrals de data 29 d’abril de 2019.
Vist l’article 23, 254 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i els
articles 23 i 237 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del Sector públic.
Vistes les competències conferides a la Junta de Govern Local pel Decret de l’Alcaldia núm.
2015002290, de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13
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de juliol de 2015, i modificat pel Decret de l’Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 7 d’agost de 2015.

S’ACORDA:

Primer.- Acordar la vuitena i última pròrroga prevista del contracte de la gestió de les Escoles
Bressol municipals Lluna i Sol Solet de Rubí, pel curs 2019-2020 (període de l’1 de setembre de
2019 a 31 d’agost de 2020) a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL, amb
núm. de NIF B63618045, d’acord amb les condicions ofertes i els plecs que regulen aquest
contracte.
Segon.- Aprovar la despesa de 1.140.000’00€ (exempt d’IVA) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 3U037 3266A 22799, i el trasllat d’aquesta resolució a la Intervenció
general per la comptabilització en fase definitiva del documents comptables en fase prèvia núm.
920190001498, 920190001496, 920199000053 i 920199000054.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa adjudicatària i als serveis municipals interessats en
aquesta licitació.

L'alcaldessa

La secretària

Ana Maria Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA
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