RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE COORDINACIÓ,
IMPLEMENTACIÓ I SEGUIMENT DE L’ESTRATÈGIA CORPORATIVA RELACIONAL DEL
CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA.
EXPEDIENT A140 19 004
ANTECEDENTS
PRIMER.- En data 11 de març de 2019 es va formalitzar el contracte dels serveis de coordinació,
implementació i seguiment de l’estratègia corporativa relacional del Consorci d’Educació de
Barcelona, amb l’empresa Sinergia Value S.L, NIF núm. B17895442, amb termini d’execució del
contracte des del 15 de març de 2019 fins al 14 de març de 2021, i prorrogable, fins a un màxim
de dos anys més.
SEGON.- En data 11 de febrer de 2021 es va resoldre prorrogar el contracte per un període
comprès entre 15 de març de 2021 fins al 14 de març de 2022;
TERCER.- En data 1 de juliol de 2021 l’empresa Sinergia Value ha comunicat a la Direcció de
Comunicació i Relacions Institucionals del Consorci la voluntat de rescindir, en cas que fos
possible, el contracte vigent per l’execució del “Servei de coordinació i implementació de
l’estratègia corporativa relacional del Consorci d’Educació de Barcelona”. L’empresa manifesta
que els dos professionals que han estat implicats en l’execució del contracte finalitzen la seva
relació contractual amb l’empresa.
QUART.- La Direcció de Comunicació veu en aquesta situació una oportunitat per reorientar el
servei que s’està oferint a les necessitats que requereixen la situació actual, en l’àmbit de la
comunicació i la governança de l’ecosistema educatiu a la ciutat. El desplegament de la
implementació de l’estratègia corporativa relacional que ha desenvolupat Sinergia Value des de
l’inici del contracte ha posat les bases del lideratge del Consorci en alinear els diferents agents
interns i externs implicats en la definició i l’impuls col·lectiu del model educatiu de ciutat.
En el context de canvi constant derivat de la pandèmia del COVID es considera important
reorientar el servei, ja que en l’àmbit de l’educació, la comunicació entre els agents implicats, ha
esdevingut cabdal per el bon funcionament dels centres educatius i per tant requereix posar
èmfasi en actuacions que donin suport comunicatiu a la gestió dels centres per tal que es puguin
adaptar-se en cada moment a les noves situacions. En aquest sentit és fonamental que el servei
que s’ofereixi conegui quines són les directrius i la informació que té un impacte directe en el
funcionament dels centres i com es trasllada a les direccions de manera operativa i entenedora.
També són claus les estratègies de comunicació que s’adrecen a l’ecosistema de professionals
de l’àmbit educatiu per avançar en reptes comuns: professionals docents i no docents, dels
serveis educatius, i dels serveis centrals.
CINQUÈ.- Atès tot l’anterior, s’estima adient resoldre el contracte per mutu acord el contracte,
amb efectes de 31 de juliol de 2021.
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PRIMER.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El contracte té caràcter administratiu i es regeix pel plec de clàusules administratives i
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant
del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública
continguda, principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat
per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti
d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu
i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
SEGON.- RÈGIM JURÍDIC DE L’EXTINCIÓ DELS CONTRACTES
L’article 209 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), disposa que els contractes s’extingiran pel seu compliment o per
resolució.
TERCER.- RÉGIM JURÍDIC DE LA CAUSA DE RESOLUCIÓ POR MUTU ACORD
L’article 212.4 de la LCSP estableix que la resolució per mutu acord només podrà tenir
lloc quan no concorri una altra causa de resolució que sigui imputable al contractista i
sempre que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del
contracte.
En el present contracte es compleixen els requisits dels preceptes esmentats, d’una
banda el consentiment de l’Administració i el contractista, i per altra:
1- Concorren raons d’interès públic objectives i suficients per a la resolució del contracte,
atès l’interès en redefinir-lo i adequar-lo al context actual i a la voluntat de reorientar
diversos dels seus extrems, com s’indica als Antecedents i a l’informe tècnic iniciador de
l’expedient.
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2.- Las mateixes circumstàncies justifiquen la proporcionalitat en la finalitat de la
resolució, donada la innecessarietat i inconveniència de la permanència en vigor del
contracte; i
3- D’altra banda, no existeix en el present cas incompliment del contractista ni cap causa
de resolució imputable al contractista
L’article 213.1 de la LCSP estableix que quan la resolució es produeixi por mutu acord,
els drets de les parts s’ajustaran a allò vàlidament estipulat entre elles.
L’acord de resolució contindrà pronunciament exprés sobre la procedència o no de la
pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia.
En el present cas, procedeix la devolució de la garantia.
D’acord amb l’article 109 del Reglament General de la Llei de contractes de la
administracions públiques, s’ha donat audiència al contractista, que ha manifestat
conformitat amb la proposta.
Consta informe favorable del Servei jurídic.
Pels motius esmentats,
RESOLC

APROVAR la Resolució per mutu acord, efectiva en data 31 de juliol de 2021, del contracte que
té per objecte la prestació dels serveis de coordinació, implementació i seguiment de l’estratègia
corporativa relacional del Consorci d’Educació de Barcelona, entre el Consorci d’Educació de
Barcelona i l’empresa Sinergia Value S.L, NIF núm. B17895442, formalitzat l’11 de març de 2019
i prorrogat per resolució de 21 de febrer de 2021, pels motius exposats en aquest document.
PROCEDIR, en el seu moment i d’acord amb el procediment administratiu, al retorn de la garantia
dipositada;
CONCRETAR que no procedeix cap indemnització ni a favor de l’Administració ni a favor del
contractista.
Mercè Massa Rincón
Gerent
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