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INFORME SOBRE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB L'EMPRESA
"SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL" PER LA GESTIÓ DE
L'EBM EL PETIT CORB 2019-2020

El contracte abans esmentat inclou, al pacte SEGON, la possibilitat d'efectuar una
pròrroga del mateix per un període d'un curs més, previ acord exprés adoptat
abans de la finalització del contracte, si és voluntat de l’Ajuntament i essent
obligatòria per a l’empresa adjudicatària.
L'Ajuntament manifesta la voluntat de formalitzar la pròrroga del contracte fins a la
finalització del curs 2019-2020.

Albert Cañellas Pagés

Amb tot l'exposat, i a instàncies del Sr. regidor d'Educació i del servei de
Contractació,

INFORMO
Que l'Empresa està duent a terme el servei dins dels termes expressats al Plec de
clàusules tècniques del concurs de gestió del servei.
Que la relació entre l'Empresa i l'Ajuntament és molt fluïda i positiva.
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El 23 d'agost de 2018, l'Ajuntament de Corbera de Llobregat (d'ara endavant,
l'Ajuntament) i l'empresa Serveis per a la Infància Crèixer Junts, SL (d'ara
endavant, l'Empresa), van signar el contracte per la gestió indirecta del servei
d'escola bressol municipal, que es porta a terme a l'EBM El Petit Corb, de Corbera
de Llobregat.

Que, pedagògicament, les tasques que s'estan portant a terme a El Petit Corb,
responen a allò que l'Empresa va proposar al projecte pedagògic amb el qual va
concórrer al concurs públic per la gestió del servei.

Aquesta pròrroga comportarà la dotació de l’import de 100.000.-€ a l’aplicació
pressupostària 31.323.47900 del pressupost municipal de l’any 2020, per cobrir el
cost de les mensualitats de gener a agost de 2020, així com l’autorització i posada
a disposició de 50.000.-€ (setembre-desembre de 2019)d’aquesta mateixa aplicació

Josep Manel Piquer Font
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Que, sota el punt de vista d'aquest tècnic, el més adient en el moment actual és
donar continuïtat al projecte que s'està duent a terme a l'escola bressol, atenent a
la bona entesa entre l'Ajuntament i l'Empresa, i a la valoració positiva que les
famílies usuàries del servei en fan.
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pressupostària, del vigent pressupost municipal, i que ja hi són inclosos al
pressupost inicial de l’aplicació.
Sense cap altre particular, signem el present informe a Corbera de Llobregat, a la
data de la signatura digital

El regidor d‘Educació
Albert Cañellas Pagés
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El tècnic d'Educació
Josep Manel Piquer i Font
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