Procediment: Procediment Genèric Educació i formació
Ref. Expedient: 3/2021/SQEDU
INFORME TÈCNIC
Assumpte: Expedient de Iniciar expedient exercici activitat educació infantil 0 a 3 anys,
anàlisi forma de prestació del servei i designació Comissió Politico-Tècnica
INFORMO:
ANTECEDENTS DE FET
A petició del secretari accidental, Sr. Pere Gallego Cañizares, emès informe per la
Comissió d’estudi sobre els elements materials i econòmics a tenir en compte en la
liquidació del contracte ja extingit, però que es continua prestant, formalitzat el 9 de maig
de 2013 amb la raó social Clece, S.A. També consideraré, entre d'altres, els elements
materials d'inventari de bens adscrits al servei que son propietat de l'Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària núm. 2013000005, de data 25 d’abril de 2013,
va adjudicar el contracte de gestió del servei de l'Escola Bressol Municipal "El Patufet",

mitjançant concessió administrativa, a favor de CLECE, SA. La durada d’aquest
contracte és de 2 anys més prorrogable a 2 més, així que la seva finalització va
ser el 31 d’agost de 2017.
En data 28 de juliol de 2016, mitjançant el Ple de l’Ajuntament es va prorrogar el
contracte a l’empresa concessionària de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017.
Finalitzada aquesta pròrroga s’han esgotat les pròrrogues que permet el Plec de la
contractació. Malgrat això l’empresa concessionària està prestant el servei fins la nova
licitació, pel que continua vigent les mateixes condicions contractuals a l’empresa
concessionària, fins a data d’avui.
A l’Octubre de 2020, l’Empresa CLECE SA en comunica que CLECE, S.A. ha acordat la
escissió parcial de la branca d'activitat dels serveis educatius a favor de la seva filial
íntegrament participada KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A., amb C.I.F. A87045423, de conformitat amb l’establert en el Títol III de la Llei 3/2009, de 3 d'abril,
sobre modificacions estructurals de les empreses mercantils. Com a conseqüència
d'aquesta segregació, KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. serà titular de l'activitat
dels serveis educatius i, per tant, qui durà a terme a partir de l'1 d'octubre de 2020 els
serveis que CLECE, S.A. ha realitzat fins ara, subrogant-se en tots els drets i obligacions
que CLECE, S.A. ha subscrit amb vostès al CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEI
PÚBLIC PER A LA GESTIÓ DE L´ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL PATUFET”
(Registre formalitzacions contractuals núm. 005/2013), de manera que es mantindran les
mateixes condicions comercials.
Atenem l’anterior el tancament i liquidació del contracta s’ha de realitzar a l’empresa
KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A., amb C.I.F. A-87045423.
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Pel que fa a la liquidació durant la durada de la prestació del servei, el Plec de clàusules
administratives de la concessió del servei públic per la gestió de l’escola bressol
municipal en la clàusula 22. Remuneració del concessionari indica que punt 1. El
contracte s’executa a risc i ventura del concessionari, sens perjudici del dret a l’equilibri
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econòmic tal i com es configura a la normativa reguladora i en aquest plec. De igual
forma la contraprestació serà única per totes les obligacions de qualsevol naturalesa que
el contractista hagi de suportar per raó del contracte, inclosos, a títol enunciatiu i no
limitatiu, les despeses generals de l’empresa imputables a la concessió, les de personal,
materials, propietats immaterials, consums de subministraments d’aigua, gas, electricitat,
telecomunicacions i combustibles, tributs, preus públics i tarifes, assegurances, vehicles,
amortitzacions, serveis addicionals i altres despeses d’explotació, les indemnitzacions de
tot ordre que li siguin imputables i el benefici industrial ordinari, sense que es tingui dret a
cap contraprestació addicional. Resten fora d’aquest caràcter únic, les obligacions
econòmiques que neixin a càrrec de l’Ajuntament per mandat de norma.
El punt 2. 2. La remuneració consistirà en:
a. Tarifes.
b. Subvenció de la Generalitat. Es preveu que la Generalitat subvencioni el Servei
d’Escola Bressol en un import màxim de 875,00€ per alumne. Aquesta subvenció ha
estat donada durant els cursos 2013-204, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 20172018, 2018-2019 i part del 2019-2020 per la Diputació de Barcelona, com ha
subsidiària de l’aportació que tenia de haver fet la Generalitat de Catalunya. Al curs
2019-2020 la Generalitat torna a fer les seves aportacions d’acord com s’indica al
quadre de sota que indica les liquidacions realitzades a l’empresa concessionària.
El Plec també indica que la subvenció a rebre consistirà en una quantitat equivalent a
aquella que acrediti l’Ajuntament en concepte de subvenció concedida per la
Generalitat de Catalunya, en raó als alumnes efectivament escolaritzats a l’Escola
Bressol.
La subvenció la pagarà l’Ajuntament al concessionari en el termini d’un mes des que
la Generalitat de Catalunya ingressi el seu import a la tresoreria municipal.
c. Aportació municipal. L’aportació, en concepte de subvenció municipal al Servei, tindrà
un import de 55.000,00€. Aquesta aportació s’ha anat realitzant anualment.
Durant la durada de la contractació s’ha anat fent les liquidacions corresponents als
cursos 2013-204, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 i 20192020. El curs 2020-2021 encara està en curs.
Les dades segons la comptabilitat municipal, relació de cobraments i pagaments derivats
de la prestació d’aquest servei, són:
Liquidacions realitzades i previstes a l’empresa concessionària:

Generalitat
Curs 2013-2014

Curs 2014-2015

Curs 2015-2016

Diputació
875 euros
alumne

Ajuntament

42.850,46
20.237,10
39.297,27
102.384,83

55.000,00

70.187,76
54.062,24
124.250,00

55.000,00

67.284,19

55.000,00

Total

157.384,83

179.250,00
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57.840,81
125.125,00
Curs 2016-2017

Curs 2017-2018

Curs 2018-2019

180.125,00

50.042,77
23.283,36
50.210,51
123.536,64

55.000,00

68.804,90
52.820,10
121.625,00

55.000,00

76588,22

55.000,00

131.588,22

55.000,00
133.293,62
188.293,62

188.293,62

Curs 2019-2020

178.536,64

176.625,00

Previsions
Curs 2019-2020

180.700,00
25.200,00 euros, import per
matricula dels cursos 2012-2013
fins 2018-2019.

205.900,00

1.300,00 euros per plaça

Curs 2020-2021

Totals

1.425,00 euros per plaça
145.350,00
351.250,00

55.000,00

673.509,69

200.350,00

573.293,62 1.598.053,31

Atenent la unitat de la contractació, la liquidació final amb l’empresa, a entendre de
l’informant, s’ha de realitzar una vegada l’empresa hagi realitzat la justificació de totes les
seves despeses i ingressos al llarg de tota la concessió. L’últim curs analitzat pels serveis
econòmics de l’Ajuntament ha estat el 2017-2018, restarien pendent la comprovació de la
documentació justificativa del curs 2018-2019 i la presentació per part de ‘empresa
concessionària de la justificació i la seva comprovació del curs 2019-2020. El curs
2020-2021 no s’analitzarà fins a la finalització del curs.
Pel que fa als elements materials de l’inventari aquest són els que s’indica a l’annex que
s’adjunta a l’informe amb el títol:
INVENTARI DE BENS ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL EL PATUFET, i que compte 17 pàgines.
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FONAMENTS DE DRET
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Plec de clàusules administratives de la concessió del servei públic per la gestió de
l’escola bressol municipal, El Patufet.
CONCLUSIONS
Emès informe per la Comissió d’estudi sobre els elements materials i econòmics a tenir
en compte en la liquidació del contracte ja extingit, però que es continua prestant,
formalitzat el 9 de maig de 2013 amb la raó social Clece, S.A. També consideraré, entre
d'altres, els elements materials d'inventari de bens adscrits al servei que son propietat de
l'Ajuntament.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura

Tècnic d'Educació
CPISR-1 C Nicolas Castellano Petidier
Tècnic Educació
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 24/02/2021 a les 11:13:01
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