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Departament: OFICINA DE CONTRACTACIÓ, COMPRES I GESTIÓ PATRIMONIAL
Número d’expedient: PACC2020000085
Número de registre: X2020009058
Assumpte: Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte per a la
prestació del servei integral de gestió i funcionament de l'escola bressol municipal Ginesta de l'Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat.

Atès que és d'interès d'aquest Ajuntament procedir a la contractació del servei de gestió
de l’Escola Bressol Municipal Ginesta, del carrer Jacint Rius, 1-3 de Sant Feliu de
Llobregat que haurà d’oferir, a més del servei d’escolarització, el servei de
cuina/menjador, l’acollida de matí i la permanència de tarda, el casal d’estiu i els serveis
de manteniment i neteja com a serveis principals i aquells altres que resultin
complementaris i/o suplementaris., i per aquest motiu la regidora delegada d’Educació i
Infància ha proposat l’inici del corresponent expedient de contractació i la coordinadora
de Centres Educatius de 0-3 del Departament d’Educació i Infància ha confeccionat el
plec de prescripcions tècniques.
Atès que en data 27 d'abril de 2010 el Ple de l’Ajuntament aprovà definitivament el Plec
de Condicions Generals, aplicables als contractes de serveis, essent aplicables en tot allò
que no contravingui la normativa posterior i en concret la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP).
Atès que el Plec de clàusules administratives particulars ha estat redactat per l’Oficina de
Contractes de conformitat amb la LCSP, el Reglament de Contractes de les
administracions públiques aprovat per RD 1098/2001 de 12 d’octubre en allò no derogat
expressament; el 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, el Decret llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, la Llei
7/1985, reguladora de les Bases de règim local i text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 2/2003 de 28 abril i resta de
normativa aplicable.
Vist l’informe jurídic de la Secretaria municipal que obra en l’expedient, així com la
fiscalització del mateix efectuada per la Intervenció de fons municipal.
Vist l’establert a l’article 17 de la LCSP i els art. 308 a 313 de LCSP en relació al règim
jurídic dels contractes de serveis.
Vist l’establert en la disposició addicional segona del LCSP en relació a l’atribució
competencial, sent que el punt primer determina l’atribució de competències a l’Alcalde
com a òrgan de contractació per l’aprovació de contractes de serveis, quan el seu import
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni sis milions d’euros com seria
el cas del present contracte, com consta acreditat en l’informe jurídic.
Atès que aquesta facultat està delegada per Decret d’alcaldia amb referència 2268/2019,
de data 19 de juny de 2019, de delegació d’atribucions de caràcter resolutiu a la Junta de
Govern local, i nomenament dels seus membres. Essent que de conformitat amb la
disposició addicional segona de la LCSP, i l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim jurídic del sector públic, en relació a l’avocació de la competència delegada, es
considera avocar la competència atribuïda a la Junta de Govern local a favor de l’Alcaldia,
donant compte a l’òrgan delegat.
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En virtut de l’ exposat i de les atribucions que tinc conferides legalment,
RESOLC:
PRIMER.- Avocar per aquest acte la competència atribuïda a la Junta de Govern Local
segons delegacions efectuades en aquest òrgan mitjançant decret d’alcaldia núm. 2268
de data 19 de juny de 2019.
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regiran la contractació del servei de gestió de l’Escola Bressol Municipal
Ginesta, del carrer Jacint Rius, 1-3 de Sant Feliu de Llobregat que haurà d’oferir, a més
del servei d’escolarització, el servei de cuina/menjador, l’acollida de matí i la permanència
de tarda, el casal d’estiu i els serveis de manteniment i neteja com a serveis principals i
aquells altres que resultin complementaris i/o suplementaris, mitjançant procediment
obert i tramitació ordinària, sotmès a regulació harmonitzada on s’inclouen els pactes i
les condicions específiques definidores dels drets i obligacions que assumiran les parts
contractants.
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, sotmès a regulació harmonitzada, per un pressupost base de licitació de
520.230,45 euros, exempt d’IVA, atesa l’exempció d’acord amb l’article 20.1, causa
d’exempció novena, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, l’impost sobre el valor afegit
(IVA).
Atenent la durada del contracte, aquest anirà a càrrec de les partides pressupostàries:
21400 3230122710, 22400 3230122710, i 23400 3230122710. Documents comptables:
A210000103 i A210000104
QUART.- La durada del contracte serà 27 mesos, des de l’1 de juny de 2021 fins el 31
d’agost del 2022, i podrà prorrogar-se, per acord de l’òrgan competent, fins a un període
màxim d’un curs més, d‟ 1 de setembre de 2022 fins a 31 d’agost del 2023.
CINQUÈ.- Anunciar la licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i en la plataforma electrònica
VORTAL, fent constar que el termini per a la presentació de proposicions és de 30 dies,
on els licitadors trobaran informació sobre la present licitació i la documentació relativa a
la mateixa.
SISÈ.- Donar compte del present decret, en la propera sessió de la Junta de Govern
Local que se celebri
SETÈ.- Comunicar la present resolució a la coordinadora de Centres Educatius de 0-3
del Departament d’Educació i Infància, als departaments de Tresoreria i Intervenció i al
Director de l'Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials.
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Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.

L'Alcaldessa

En dono fe
El Secretari accidental
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Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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