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Ass: Requeriment documentació contractual escoles bressol

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que en data 10/2/2020 i resolució núm. 149, aprova requerir a l’empresa 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL, amb CIF B63618045, gestora 
de l’explotació dels serveis de les Escoles Bressol Municipals, que presenti la 
documentació contractual corresponent amb la màxima celeritat possible, seguint el 
que s’especifica en el Plec de clàusules administratives particulars que regulen el 
contracte de serveis per a la gestió de les Escoles Bressol Municipals de la Roca 
del Vallès, Plec de prescripcions tècniques per a la contractació de serveis de 
gestió de les Escoles Bressol Municipal i tota la documentació justificativa i 
relacionada amb la prestació del servei segons l’oferta presentada per l’empresa 
Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL i que regeixen el present contracte, sense 
perjudici que la manca de presentació de la documentació pugui fer incórrer al 
concessionari en el incompliment de les obligacions del contracte segons la 
clàusula 45. Infraccions i penalitzacions del Plec de clàusules administratives 
particulars que regulen el contracte.

Atès que en data 28/02/2020 i NRE 2020/1909, l’empresa SERVEIS EDUCATIUS 
CAVALL DE CARTRÓ, SL sol·liciten ampliació del termini inicial per aportar la 
documentació sol·licitada a l’empara de l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Atès que en data 5/03/2020 i NRE 2020/2135, l’empresa SERVEIS EDUCATIUS 
CAVALL DE CARTRÓ, SL presenta la documentació següent:

- Certificat d’ambdues escoles, conforme els treballadors adscrits a l'esmentat 
servei  no es troben sotmesos a la prohibició establerta en la Llei 26/2015, 
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència, servint la present carta com a notificació als efectes 
oportuns.

At`¡es que en data 12/3/2020 i resolució núm. 317, s’aprova requerir a l’empresa 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL el nom del representant designat 
de l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL com a responsable 
de la coordinació general del servei d’Escola Bressol Municipal La Roca “Les 
Orenetes” i de l’Escola Bressol Municipal La Torreta i el nom del representant de 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL com a membre de la Comissió 
de Seguiment del contracte de gestió de les escoles Bressol municipals de la Roca 
del Vallès.

Atès que tenint en compte l’aturada del servei que ha suposat la crisi sanitària de la 
Còvid-19 i la conseqüent suspensió del contracte, i tenint en compte que la 
suspensió del contracte està aixecat parcialment i en vistes que s’aixequi totalment 
per iniciar el curs 2020-21 al setembre de 2020.

Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 15 de juliol de 2020.
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Es per tot això que, 

RESOLC :

PRIMER.- Aprovar requerir a l’entitat SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE 
CARTRÓ, SL que presentin, en un termini de 15 dies,  que presenti la següent 
documentació:

1. Documentació respecte les possibles subcontractacions - Clàusula 36 
*PCAP: Obligacions del contractista en els supòsits de subcontractació
2. Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social -  Clàusula 32 PCAP: 
Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció del Medi Ambient
3. Nom del representant assignat per l’empresa SERVEIS EDUCATIUS 
CAVALL DE CARTRÓ, SL com a responsable de la coordinació general del servei 
d’Escola Bressol Municipal La Roca “Les Orenetes” i de l’Escola Bressol Municipal 
La Torreta – Clàusula 39 del PCAP
4. Nom del representant de SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL 
com a membre de la Comissió de Seguiment del contracte de gestió de les escoles 
Bressol municipals de la Roca del Vallès - Clàusula 18 del PPT.
5. Acreditació documental de les obligacions essencials del contracte– 
Clàusula 39.2 del PCAP.
6. Acreditació documental de les condicions especials d’execució – Clàusula 
41 del PCAP.
7. Acreditació documental de l’avaluació de riscos professionals– Clàusula 42 
del PCAP.
8. Sistema de gestió de riscos sanitaris i Pla d’Autocontrol del servei de 
menjador i autorització sanitària i registre sanitari d’indústries i productes alimentaris 
de Catalunya (RSIPAC). Pla de gestió del servei de menjador i cuina i del seu 
personal – Clàusula 12 del **PPT
9. Pla d’autoprotecció i protocol d’actuació d’emergències – Clàusula 14 del 
PPT
10. Relació de les tasques de manteniment efectuades i coordinació amb Servei 
de Manteniment de l’Ajuntament de la Roca del Vallès – Clàusula 15 del PPT

Per a la resta de documentació necessària per al seguiment del contracte:

1. DOCUMENT PLANIFICACIÓ on consti la resta de documentació requerida 
en el contracte i els plecs amb els terminis de lliurament que hauran de ser 
acceptats o corregits per l’Ajuntament. 
A títol d’exemple, sense tenir caràcter exhaustiu:
-Projecte educatiu de centre
- Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC)
- Programació general anual de centre (PGAC)
- Protocols mínims de funcionament 
- Actes del Consell escolar
- Registre d’incidències 
- Memòria anual del curs 2019-20
- Pla de formació del personal
- Declaració responsable de certificats negatius de delinqüència sexual  (curs 2020-
21)
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Etc.

Declaració responsable

En el cas que s’ inici el curs 2020-21 sense disposar d’aquesta documentació caldrà 
que es presenti una declaració responsable conforme es compleix amb tot el que 
està previst en el contracte i els plecs sense perjudici que l’òrgan competent cregui 
oportú incoar un expedient de penalització. També s’informa que la no presentació 
en temps i forma no eximeix l’empresa del seu compliment.

SEGON.- Advertir a SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL que la 
manca de presentació de la documentació pot fer incórrer al concessionari en el 
incompliment de les obligacions del contracte segons la clàusula 45. Infraccions i 
penalitzacions del Plec de clàusules administratives particulars que regulen el 
contracte.

TERCER.- Trametre aquest acord a l’interessat i a la regidoria d’Educació.
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