
DECRET D'ALCALDIA 09/2018 ACORDANT LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL SERVEI DE MENJADOR

Mitjançant escrit de data 21 de juny de 2018, el qual ha tingut entrada en el Registre General  
d’aquest Ajuntament en data 22 de juny de 2018 la Sra. Glòria Colom Grau, representant de 
l’empresa “Treball i Experiència en Cuinats, S.L”, ha presentat un escrit en el qual comunica 
que estan interessats  en  la  pròrroga del  contracte  de gestió  ó  del  servei  de menjador  de 
L‘Escola Sant Llorenç i de l’Escola Bressol el Patufet, que els fou adjudicat mitjançant acord de 
la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2017, en l’expedient de licitació del contracte de  
gestió del  servei  de menjador  de l’Escola  Sant  Llorenç i  de l’Escola Bressol  El  Patufet  de 
Guardiola de Berguedà.

Vist  que la  clàusula  1.5  del  plec de clàusules  administratives  que van regir  la licitació del  
contracte,  estableix  literalment  que:  “El  contracte  tindrà  una  durada  d’un  curs  escolar 
(2017-2018). El contracte serà prorrogable de forma expressa, per mutu acord de les parts,  
durant un any més, amb un total de dos anys”. 

Pel què s’ha deixat exposat i en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides, 
s’escau,

ACORD

Primer.-  Prorrogar per un any més, concretament pel cus escolar 2018-2019 el contracte de la 
de gestió del servei de menjador de l’Escola Sant Llorenç i de l’Escola Bressol El Patufet de 
Guardiola de Berguedà, amb els mateixos termes i condicions establerts en el contracte de 
data 12 de setembre de 2017.

Segon.- Notificar el present Decret a l’empresa “Treball i Experiència en Cuinats, S.L”.

Tercer.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri

Guardiola de Berguedà, a 25 de juny de 2018
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