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REUNIÓ MESA 6 – LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS “CAN
SERRA” (LOT 1) I “ELS DAUS” (LOT 2). EXP. 2017/3940. (Recepció
informe valoració sobres nºs 2)
Lloc: Seu de l’Ajuntament.
Data: 25 d’octubre de 2017
Hora: Inici: 12:45 hores. Finalització: 13:15 hores.
Objecte de la sessió: MESA 6 - Recepció informe valoració sobres nº 2, de la
licitació per a la GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS (2017/3940) aprovat per la Junta General del Govern Local de
24 de juliol de 2017.
Assistents:
- Sra. Isabel Sallés Gel, Regidora d’educació, que actua com a Presidenta
de la Mesa.
- Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo, Secretari general de la Corporació.
- Sr. Joan Miquel Crespo Ramos, Interventor d’aquesta Corporació.
- Sra. Lluïsa Carrillo Aibar, Tècnica d’educació.
- Sra. Rosa Mª Pinós Martín, Cap Unitat administrativa, que actua com a
Secretaria de la Mesa.
Assisteix a l’acte la Sra. Patricia Ramos Codes, TAG de Secretaria.
Desenvolupament de la sessió:
Per part de la Tècnica d’educació, s’explica l’informe emès, en data 24
d’octubre de 2017, en relació amb la valoració dels sobres nº 2, del LOT 1 i
LOT 2, que textualment diu:

“
Expedient: CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE LA GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS:”CAN SERRRA I ELS DAUS”
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Assumpte: Informe de valoració de sobre 2, criteris avaluables de forma
automàtica.
Lluïsa Carrillo, Tècnica d’educació, informa:
ANTECEDENTS
Atès que en data 27 de juliol de 2017 es va Aprova per Junta de Govern local
l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment obert per a la
licitació de la gestió del servei públic de les escoles bressol municipals: “Can serra” i
“Els daus”.
Atès que en data 4 d’agost de 2017 es publica al BOPB l’anunci de la licitació de la
contractació mitjançant procediment obert de la gestió del servei públic de les escoles
bressol municipals “Can serra i el Daus”
Atès que en data 9 d’agost de 2017, nº Registre d’entrada 2017/9519 es rep la
documentació de la cooperativa Puericultura Cardedeu SCPP, es presenta al LOT 1.
Atès que en data 16 d’agost de 2017, nº de registre d’entrada 2017/9648 es rep la
documentació de l’empresa Casolem, es presenta a LOT 2.
Atès que en data 22 d’agost de 2017, nº de registre d’entrada 2017/9753 es rep la
documentació de la Fundació Pere Tarrés, es presenta al LOT 2.
Atès que en data 15 de setembre es va celebrar la mesa nº2, on es va procedir a
l’obertura del sobre nº 2 del concurs per a la CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS:”CAN SERRRA I ELS DAUS”
En aquesta reunió s’acorda traslladar a la tècnica d’educació la documentació tècnica
relativa als criteris d’adjudicació de forma automàtica, per a que formuli l’informe de
valoració.
Atès que, en data 20 de setembre de 2017 es va celebrar la tercera mesa de
contractació, on es va acordar fer els següents requeriments:
PUERICULTURA CARDEDEU SCCP (LOT 1):
A la vista del quadre resum on es desglossa el cost de tot el personal, els hi requerim per tal
que:
1. Es justifiqui la minoració del % en el cost de “Direcció”, ja que en el
plec tècnic la proposta era de 7,73%, mentre que l’oferta presentada
es de 4,04%.”
CASOLEM, SL (LOT 2):
Els hi requerim per tal que:
1. Es presenti la proposta de pressupost en relació al primer curs de
vigència del contracte, tal i com s’especifica a l’annex 3 del plec
tècnic.
2. En relació a la “retribució dels/de les treballador/es” establerta a la
pagina 18 de la seva oferta, per tal que s’especifiqui la repercussió,
econòmica quantificada en euros, de l’increment del 2% en la partida
de “Personal”.
FUNDACIÓ PERE TARRES (LOT 2):
Ates la proposta econòmica presentada a la seva oferta, i en concret
l’apartat B.1. “total despeses de personal” els hi requerim per tal que:
1. S’especifiqui el nombre d’efectius i el cost concret del personal de
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reforç i les substitucions.
2. A la vista de la seva declaració jurada en la que es compromet a un
increment del 2% en la partida de personal , que s’especifiqui la
repercussió, econòmica quantificada en euros, d’aquest increment en
la partida de “Personal”.

Atès que en data 22 de setembre de 2017, amb nº de registre d’entrada 2017/10583,
l’empresa Casolem presenta la documentació requerida.
Atès que en data 25 de setembre de 2017, nº de registre d’entrada 10619, la
cooperativa Puericultura Cardedeu SCCL, presentada la documentació requerida.
Atès que en data 28 de setembre de 2017, nº de registre d’entrada, la Fundació Pere
Tarrés, presenta la documentació requerida.
Atès que en data 29 de setembre de 2017 es va celebrar la mesa 4, on segons la
documentació presentada, s’acorda:
-

Primer: Acceptar la documentació presentada per PUERICULTURA CARDEDEU SCCP
(LOT 1)
Segon: Requerir a les empreses presentades al LOT 2 els següents requeriments:
1. Es detalli els conceptes de la taula adjunta:
Pressupost Plec tècnic
Concepte

Import

Pressupost proposat

%

Import

%

Total ingressos
Quotes
Aportació Ajuntament
Total despeses
Personal
1 directora
6 educadores
3 auxiliars
Cuina i neteja
Personal de reforç
(auxiliars d’aula, auxiliars
de servei de menjador,
auxiliars període
adaptació)
Despeses menjador
Despeses generals
Benefici Industrial
Cost total del servei

Atès que en data 4 d’octubre de 2017, amb nº de registre d’entrada 2017/10927,
l’empresa Casolem presenta la documentació requerida.
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Atès que en data 10 d’octubre de 2017, nº de registre d’entrada 2017/11226, la
Fundació Pere Tarrés, presenta la documentació requerida.
Atès que en data 19 d’octubre de 2017 es va celebrar la Mesa 5 on, en relació a la
documentació presentada, es va acordar:
-

Traslladar, a la Tècnica d’educació tota la documentació requerida relativa a la
licitació de les Escoles bressol Can Serra (lot 1) i Els Daus (Lot 2), per tal de que
emeti l’informe corresponent.

Atès la documentació presentada i els criteris avaluables de forma automàtica del plec
administratiu i l’annex 1 i 2 que s’adjunta a aquest informe (on es detalla la valoració
de les ofertes presentades), INFORMO:
LOT 1:
LA COOPERATIVA PUERICULTURA CARDEDEU SCCL obté la següent puntuació:

PUERICULTURA
CARDEDEU SCCP

1. CRITERIS PEDAGÒGICS. Fins a un màxim de 36 punts
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

28 PUNTS

2. CRITERSI AMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE. Fins a
un màxim de 64 punts.
GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
EQUIP EDUCATIU
FORMACIÓ
RETRIBUCIÓ DE LES TREBALLADORES

14 punts
10 punts
7,5 punts

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR
ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT EDUCATIU A LES FAMÍLIES

12 Punts
8 Punts

TOTAL

79,5 punts

*VEURE LES PUNTUACIONS DETALLADES A L’ANNEX 1 D’AQUEST INFORME

LOT 2:
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
Resta exclosa ja que al percentatge presentat a la taula de despeses,
concretament a la partida de personal (78,65%), se l’ha de restar el
percentatge de personal de reforç (4,09%), i per tant, no compleix amb el
percentatge disposat a l’Annex 3 del plec tècnic (78,65%) ja que es disposa
que “S’haurà de detallar el núm. de professionals per a cada servei, tenint
en compte la clàusula 11 del plec tècnic i el percentatge assignat per aquesta
partida.”

EMPRESA CASOLEM obté la següent puntuació:

1. CRITERIS PEDAGÒGICS. Fins a un màxim de 36 punts
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

36 PUNTS

2. CRITERSI AMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL
CENTRE. Fins a un màxim de 64 punts.
GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
EQUIP EDUCATIU
FORMACIÓ
RETRIBUCIÓ DE LES TREBALLADORES
GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR
ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT EDUCATIU A LES
FAMÍLIES
TOTAL

16
10
0
17
10
89 PUNTS

*VEURE LES PUNTUACIONS DETALLADES A L’ANNEX 2 D’AQUEST INFORME

CONCLUSIÓ
Es proposa a la mesa,
PRIMER – Aprovar la puntuació atorgada a la Cooperativa Puericultura Cardedeu SCCL
(LOT 1) i l’empresa Casolem (LOT 2)
SEGON – Excloure a la Fundació Pere Tarrés ja que al percentatge presentat a la
taula de despeses, concretament a la partida de personal (78,65%), se l’ha de
restar el percentatge de personal de reforç (4,09%), i per tant, no compleix amb el
percentatge disposat a l’Annex 3 del plec tècnic (78,65%), ja que es disposa que
“S’haurà de detallar el núm. de professionals per a cada servei, tenint en compte
la clàusula 11 del plec tècnic i el percentatge assignat per aquesta partida.”
Cardedeu, 23 d’octubre de 2017
La tècnica d’educació
Lluïsa Carrillo Aibar”

Annexos:
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ANNEX 1
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, fins a 100 punts:
PUERICULTURA CARDEDEU SCCP
1. CRITERIS PEDAGÒGICS. (36 punts)
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

36 Punts

PUNTS
OBTINGUTS

Proposta pedagògica que inclogui els següents aspectes:

Detalla la tasca educativa en relació a l'eix de la vida quotidiana i el joc lliure.

- Esment i explicació dels referents metodològics i la seva aplicació en l’adequació dels
temps, espais i recursos materials.

Descripció detallada del període d’adaptació dels infants i de les famílies a l’escola.

El seu projecte educatiu es fonamenta en la psicomotricitat i fan referència als seus
referents en aquest àmbit. (pag. 17 i 18) i en l'educació creadora i fan referència als seus
referents ( 20-22)

12 punts

12

Es detalla les propostes educatives per edats i fan esmena dels materials i espais60 que
faran servir(pag 42-60). Proposen propostes comunes ( la psicomotricitat, les
instal·lacions de joc presimbòlic i simbòlic, la música, experiències sensorials, expressió
manipulativa, joc lliure a l'exterior) i detallen els espais i materials ha fer servir (pàg.6183)

4

Detallen com fan l'adaptació a l'escola (pàg. 40)

4 punts

Proposta detallada d’accions compensatòries que garanteixin la integració de la diversitat social,
sexual i cultural dels infants amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitat a tot l’alumnat:

No aporta cap acció compensatòria

Accions àmbit igualtat de gènere/coeducació.

3 punts

Accions àmbit diversitat.

1 punt

Proposta detallada de l’avaluació que inclogui els següents aspectes:

4 punt

4

Detallen els aspectes què avaluen (pag 84)

4 punt

4

Detallen els aspectes què avaluen (pag 84)

4 punt

0

No es descriu

- Avaluació dels espais en relació a l’evolució de l’infant
- Avaluació dels recursos emprats en relació a l’evolució de l’infant.
- Descripció dels mecanismes metodològics (observació, documentació i informes)
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2. CRITERSI AMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE. Fins a un màxim de 64 punts.
Gestió dels recursos humans ( 26 punts)
EQUIP EDUCATIU

Punts

INCREMENT EL NOMBRE D’EDUCADORES
(tenint en compte el decret 282/2006 de 4 de juliol)
Per aula
1 Auxiliar cada 2 grups

5 punts

5

Cada dues aules disposen d'una educadora auxiliar (pag 1)

Inici de curs (període d’adaptació)

4 punts

4

Ofereixen 2 auxiliars només durant el període d'adaptació (pag 2)

Durant el servei de menjador

4 punts

4

Cada grup disposa d'una monitora de menjador, es detalla al aportat a la pag 2

2 punts

0

1 punts

1

Ho cobreixen reforçant l'horari de les auxiliars

2

Participen en un seminari de gestió i dinamització d'escoles bressol organitzat pel CRP,
escola formadora i visites a altres escoles (pag 5)

DESCRIPCIÓ DEL PLA DE PREVISIÓ I COBERTURA DE LES ABSÈNCIES
CELERITAT EN COBERTURA DE LES ABSÈNCIES
FORMACIÓ

Punts

Proposta d’intercanvi d’experiències pedagògiques entre professionals d’altres escoles bressol.
No
Sí

0 punts
2 punts

Presentació d’un Pla de Formació COMPLEMENTÀRIA especialitzada vinculada al Projecte Educatiu
de Centre, durant la vigència del contracte.
Menys de 30% de plantilla

2017/3940
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Entre 30-60% de plantilla

4 punts

Més de 60% de plantilla

6 punts

Assessorament pedagògic extern
Sí

2 punts

No

0 punts

RETRIBUCIÓ DE LES TREBALLADORES

reben assessorament extern en relació a la psicomotricitat i l'educació creadora. (pag 8)
2

10 punts

LOT 1
Tenint en compte la taula de costos del servei de l’escola bressol Can Serra inclosa a l’Annex 3 del plec de clàusules
tècnic, on la despesa de personal de l’escola bressol (directora, 8 educadores, 2 auxiliars i el personal de cuina i neteja)
ha de suposar el 79,40%, es valorarà:
Increment del 0,5% en la partida de personal de l’escola bressol (aquest increment haurà de
repercutir en tot l’equip docent)
2,5 punts
-

Increment del 1% en la partida de personal

5 punts

-

Increment del 1’5% en la partida de personal

7,5 punts

-

Increment del 2% en la partida de personal

10 punts

Ofereix un total de 81'327% en despesa de personal en què significa un augment del
1'927%
7,5

LOT 2
Tenint en compte la taula de costos del servei de l’escola bressol Els Daus inclosa a l’Annex 3 del plec de clàusules tècnic,
on la despesa de personal de l’escola bressol (directora, 6 educadores, 3 auxiliars i el personal de cuina i neteja) ha de
suposar el 78,65%, es valorarà:
- Increment del 0,5% en la partida de personal de l’escola bressol (aquest increment haurà de
repercutir en tot l’equip docent)
2,5 punts
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-

Increment del 1% en la partida de personal

5 punts

- Increment del 1’5% en la partida de personal

7,5 punts

- Increment del 2% en la partida de personal

10 punts

Gestió i organització del menjador (18 punts)
PROPOSTA DE MENÚS

Punts

(per a la valoració d’aquests criteris s’haurà de presentar una proposta de menú trimestral)
Proposta menús revisat per un/a professional qualificat.

4 punts

4

Aporten menús revisats per Cèlia Puig, dietista-nutricionista (annex 1)

2

Aporten els trimestrals amb rotacions de 5 setmanes (annex 1)

Proposta de rotacions setmanals:
De 4 setmanes

1 punt

De 5 setmanes

2 punts

Productes locals i frescos:
(verdura, fruita, llegums i carn)
2 o més cops a la setmana

3 punts

3

Manifesten que tots els productes són de proximitat. La fruita i verdura es proveeix 1 o 2
cops setmana, la cran es compra fresca
No es fa esmena del productes ecològics, al menú aportat no es pot veure què és
ecològic

Productes ecològics
(verdura, fruita, llegums i carn)
3 o més cops setmana

3 punts

Precuinats i fregits

No es fa esmena

<2 o menys cops al mes
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Comunicació amb els famílies:
Entrega a les famílies del menú mensual

1 punt

1

l'escola lliura a les famílies el menú mensual

Difusió mensual al web de l’escola

1 punt

1

es fa difusió a la pàgina web

Presentació diària del menú

1 punt

1

diàriament la cuinera passa per les aules i fa partícips als infants del menú diari

Atenció i acompanyament educatiu a les famílies (10 punts)
Punts
Propostes d’accions per promoure i dinamitzar AMPA/AFA i la vinculació de les famílies amb el
centre
Proposa accions concretes de dinamització de les famílies del Consell escolar, puntuals,
un cop l'any i un cop al mes proposa diferents propostes pedagògiques (acompanyar en
una sortida, mostrar un ofici..) pag 12

1 acció anual

1 punt

1 acció semestral

3 punts

1 acció mensual

6 punts

6

Creació espais físics dins l’escola que fomentin la formació i la relació entre les famílies.

2 punts

0

No es detalla

Programació d’activitats que fomentin la formació i la relació entre les famílies.

2 punts

2

Proposa : espai nadó, espais familiars, taller de fang, celebració de festes populars,
berenars pedagògics i festa de cloenda. (pag. 13.14)

Descripció dels espais de formació i relació entre les famílies

TOTAL

79,5

ANNEX 2
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, fins a 100 punts:

CASOLEM
1. CRITERIS PEDAGÒGICS. (36 punts)
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
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SC-SECRETARIA / Contracte administratiu
Fa esmena dels referents metodològics ( dossier Referents
metodològics pag 4-13)

Proposta pedagògica que inclogui els següents aspectes:

- Esment i explicació dels referents metodològics i la seva aplicació en l’adequació dels temps,
espais i recursos materials.

Detalla l'aplicació d'aquests referents en l seva línia
metodològica. L'adequa al temps, a la tasca quotidiana i amb
l'organització de l'espai(entrada, passadissos, laboratoris) i els
recursos materials (els sistematitza per edats)

12 punts

12

dossier referents metodològics (pag 13-57)
Descripció del què és l'adaptació dels infants a l'escola. Detallen
l’organització del període d'adaptació: primer contacte amb el
responsable del centre, entrevista amb la pròpia educadora
,primera trobada amb tot l'equip, reunió grup classe

Descripció detallada del període d’adaptació dels infants i de les famílies a l’escola.
4 punts

4

Dossier "C" (pag 3-7)

Proposta detallada d’accions compensatòries que garanteixin la integració de la diversitat social, sexual i
cultural dels infants amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitat a tot l’alumnat:
Accions àmbit igualtat de gènere/coeducació.

3 punts
4

Accions àmbit diversitat.

Descripció i objectius. Proposta de treball amb les famílies i amb
l'equip docent. Dossier "D" (pag 2-5)

1 punt

realitzen propostes en relació a l'equip docent, identificació dels
NEE, l'adaptació curricular i els recursos humans. Dossier "D"
(pag 6-10)

4 punt
4

Descripció del com es farà l'avaluació de l'infant: en situacions
quotidianes, en el treball per racons, en les propostes
educatives, en el joc, en la socialització. De fineixen com ha de
ser l'avaluació. Dossier "E" (pag 4-5)

4

Proposen l'avaluació dels espais tenint el compte el currículum i
les etapes evolutives. Dossier "E" (pag 6-17)

Proposta detallada de l’avaluació que inclogui els següents aspectes:

- Avaluació de l’infant

- Avaluació dels espais en relació a l’evolució de l’infant
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- Avaluació dels recursos emprats en relació a l’evolució de l’infant.

4 punt

- Descripció dels mecanismes metodològics (observació, documentació i informes)

4 punt

4

detallen els indicadors que utilitzaran: de resultats, de
processos, de recursos, de cost. Dossier "E" (pag 17-20)

4

detallen el guió general d'observació de l'infant, detallen també
com faran la documentació, i com ha de ser els informes.
Dossier "E" (pag 22-28)

2. CRITERSI AMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE. Fins a un màxim de 64 punts.

Gestió dels recursos humans ( 26 punts)

EQUIP EDUCATIU

Punts

INCREMENT EL NOMBRE D’EDUCADORES
(tenint en compte el decret 282/2006 de 4 de juliol)
Per aula
1 Auxiliar cada 2 grups

5 punts

Inici de curs (període d’adaptació)

4 punts

Durant el servei de menjador

4 punts

5

Ofereixen un reforç per a cada dos aules. Dossier "A" (pag 3)

4

Ofereixen una persona més en plantilla durant el període
d'adaptació. Dossier "A" (pag 3)

4

S'ofereix al figura de reforç de menjador només al principi,
dossier "A", pag 3
Es preveu un registres de les absències justificades i
injustificades, aporten una classificació de cadascuna.

DESCRIPCIÓ DEL PLA DE PREVISIÓ I COBERTURA DE LES ABSÈNCIES
2 punts

CELERITAT EN COBERTURA DE LES ABSÈNCIES

Signatura 1 de 5
Joan Manuel Ferrera Izquierdo

Aporten un model de notificació individual. Es preveu la
cobertura de les absències mitjançant una borsa de treball.

1

Preveuen cobrir amb celeritat mitjançant la borsa de treball.
Dossier "A" (pag 4-8)
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FORMACIÓ

Punts

Proposta d’intercanvi d’experiències pedagògiques entre professionals d’altres escoles bressol.

Propostes d'una jornada d'intercanvi entres les dues escoles
bressol municipals, detallen els objectius i la metodologia

No

0 punts

Sí

2 punts

Dossier "A" (pag 9-10)
2
Presenten els objectius del Pla de Formació, els eixos i les línies
d'actuació ( manipulació d'aliments, prevenció de riscos laborals,
cohesió de grup, aprenentatge per competències per a la
gestió).

Presentació d’un Pla de Formació COMPLEMENTÀRIA especialitzada vinculada al Projecte Educatiu de
Centre, durant la vigència del contracte.

Menys de 30% de plantilla

2 punts

Entre 30-60% de plantilla

4 punts

Més de 60% de plantilla

6 punts

6
El curs de cohesió de grup ho faran totes les educadores
Dossier "A" (pag 10-17)

Assessorament pedagògic extern
Sí

2 punts

No

0 punts

RETRIBUCIÓ DE LES TREBALLADORES

2

Tindran com assessores externes a Gemma Pàrraga i la Sílvia
Palou
Dossier "A" (pag 18)

10 punts

LOT 1
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Tenint en compte la taula de costos del servei de l’escola bressol Can Serra inclosa a l’Annex 3 del plec de clàusules tècnic,
on la despesa de personal de l’escola bressol (directora, 8 educadores, 2 auxiliars i el personal de cuina i neteja) ha de
suposar el 79,40%, es valorarà:

- Increment del 0,5% en la partida de personal de l’escola bressol (aquest increment haurà de repercutir
en tot l’equip docent)
2,5 punts
-

Increment del 1% en la partida de personal

5 punts

-

Increment del 1’5% en la partida de personal

7,5 punts

-

Increment del 2% en la partida de personal

10 punts

LOT 2
Tenint en compte la taula de costos del servei de l’escola bressol Els Daus inclosa a l’Annex 3 del plec de clàusules tècnic, on
la despesa de personal de l’escola bressol (directora, 6 educadores, 3 auxiliars i el personal de cuina i neteja) ha de suposar
el 78,65%, es valorarà:

0 No fan cap increment sobre la partida del personal

- Increment del 0,5% en la partida de personal de l’escola bressol (aquest increment haurà de repercutir
en tot l’equip docent)
2,5 punts
-

Increment del 1% en la partida de personal

5 punts

- Increment del 1’5% en la partida de personal

7,5 punts

- Increment del 2% en la partida de personal

10 punts

Gestió i organització del menjador (18 punts)
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PROPOSTA DE MENÚS

Punts

(per a la valoració d’aquests criteris s’haurà de presentar una proposta de menú trimestral)

Presenten menús revisats per Joseba Koldo Apesteguia,
nutricionista col·legiat 0598

Proposta menús revisat per un/a professional qualificat.
4 punts

4

Proposta de rotacions setmanals:
De 4 setmanes

1 punt

De 5 setmanes

2 punts

2

Aporta menús amb rotacions de 5 setmanes. Dossier "B" (pag 5)

3

Manifesten que l'ús de productes locals, frescos i ecològics és
diari. Aporten un quadre resum del principals proveïdors i
assenyalen si el producte és de proximitat i/o ecològic. Dossier
"B" (pag 12-13)

Productes locals i frescos:

(verdura, fruita, llegums i carn)

2 o més cops a la setmana

Fa una descripció de quins productes utilitzen per grup
alimentari i grup d'edat. Dossier "B" pag 9-12

3 punts

Productes ecològics
(verdura, fruita, llegums i carn)

3

3 o més cops setmana

3 punts

Precuinats i fregits

Manifesten que es fa un cop al mes. Dossier "B" pag 6

<2 o menys cops al mes

3 punts

3

Comunicació amb els famílies:
Entrega a les famílies del menú mensual

2017/3940
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Pàgina 15 de 19

Signatura 2 de 5
30/10/2017 SECRETARI

Signatura 4 de 5
Isabel Salles Gel

1

- ESCOLES BRESSOL ELS DAUS I CAN SERRA

Signatura 1 de 5
Joan Manuel Ferrera Izquierdo

1 punt

31/10/2017 Cap Unitat Adm SSGG

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ba4846b9d3f14b00a6da5918a211c2e2001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Lluïsa Carrillo Aibar

31/10/2017 Tècnic/a Educació

Difusió mensual al web de l’escola

1 punt

1

web de l'escola

Presentació diària del menú

1 punt

0

No es proposa
Dossier "B" pag 6

Atenció i acompanyament educatiu a les famílies (10 punts)
Punts
Propostes d’accions per promoure i dinamitzar AMPA/AFA i la vinculació de les famílies amb el centre

1 acció anual

1 punt

Fa una bona descripció dels objectius i les línies d'intervenció ( al
centre a l'aula i a l'entorn) però no calendaritza, no sabem cada
quan es faran aquestes actuacions. Dossier "C" pag 4-11

1 acció semestral

3 punts

En relació al vincle amb les famílies: proposen les actuacions a
nivell individual i a nivell col·lectiu. Dossier "C" pag 17-21.

1 acció mensual

6 punts

6

Annexen propostes per a dinamitzar l'AMPA. Dossier "C" pag 4146.

2

Proposen l'espai de benvinguda i l'espai de famílies. Dossier "C"
pag 24-25

2

Proposen un cicle de xerrades, un espai familiar, de joc de cuina
i suport a les famílies. Dossier "C" pag 25-40

Descripció dels espais de formació i relació entre les famílies
Creació espais físics dins l’escola que fomentin la formació i la relació entre les famílies.

2 punts

Programació d’activitats que fomentin la formació i la relació entre les famílies.

2 punts

TOTAL

89

“

Signatura 1 de 5
Joan Manuel Ferrera Izquierdo

Signatura 2 de 5
30/10/2017 SECRETARI

Signatura 4 de 5
Isabel Salles Gel

Joan Miquel Crespo Ramos

Signatura 3 de 5
30/10/2017 Interventor/a

Signatura 5 de 5
31/10/2017 Regidor/a d'Educació

Rosa Pinós Martín

31/10/2017 Cap Unitat Adm SSGG

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

ba4846b9d3f14b00a6da5918a211c2e2001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Lluïsa Carrillo Aibar

31/10/2017 Tècnic/a Educació

Plaça de Sant Joan, 1

T 938 444 004

www.cardedeu.cat

08440 Cardedeu

F 938 711 477

NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

SC-SECRETARIA / Contracte administratiu

En conseqüència la mesa de contractació acorda:
PRIMER.- EXCLOURE de la licitació a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, ja que
al percentatge presentat a la taula de despeses, concretament a la partida
de personal (78,65%), se l’ha de restar el percentatge de personal de reforç
(4,09%), i per tant, no compleix amb el percentatge disposat a l’Annex 3
del plec tècnic (78,65%), ja que es disposa que “S’haurà de detallar el
núm. de professionals per a cada servei, tenint en compte la clàusula 11
del plec tècnic i el percentatge assignat per aquesta partida.”

SEGON.- Procedir al REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ al licitador amb la
proposició més avantatjosa del LOT 1 a PUERICULTURA CARDEDEU,
SCCL, per a que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la notificació, presenti la següent documentació:
1.Acreditació de la personalitat jurídica de l’empresa adjudicatària a
través de la presentació de les escriptures de constitució i en el seu cas
escriptura d’atorgament de poder o nomenament d’administrador a favor
del representant de la Societat. Aquesta documentació ha de ser
validada per la Secretaria. (clàusula 33 del Plec administratiu).
2.Acreditació de trobar-se al corrent de pagament amb l’Administració
tributària, la seguretat social i l’Ajuntament de Cardedeu, a través de la
presentació dels pertinents certificats en vigor. (clàusula 33 del Plec
administratiu).

de disposar d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per un import mínim de 300.000.-euros
(clàusula 38 del Plec administratiu)

3.Acreditació

4.Acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o
tècnica mínima i els mitjans d’acreditació són els que tot seguit
s’indiquen (clàusula 34 del Plec administratiu):
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-

Solvència econòmica i financera: s’haurà d’acreditar que el volum anual de
negocis referit a l´any de més volum de negoci dels tres últims acabats, és
d’ import igual o superior a 150.000€.

-

-Solvència tècnica o professional: s’haurà d’acreditar mitjançant la relació
dels principals serveis o feines realitzades en els últims cinc anys, que
inclogui imports, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els
serveis o feines efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.

5.Dipositar a la Tresoreria municipal la garantia definitiva a constituir per
l'adjudicatari que serà d’un import de 83.117,6 €, corresponent al 5%
de l’import de licitació IVA exempt (1.662.352 € totalitat de la durada
del contracte)

TERCER .- Procedir al REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ AL LICITADOR
AMB LA PROPOSICIÓ MÉS AVANTATJOSA del LOT 2 a CASOLEM, S.L., que
consta inscrit al Registre de Licitadors, però que cal que en el termini de 10
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació, presenti la següent
documentació:
1.Acreditació de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per un import mínim de 300.000.-euros (clàusula 38 del Plec
administratiu)
2.Acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o
tècnica mínima i els mitjans d’acreditació són els que tot seguit
s’indiquen (clàusula 34 del Plec administratiu):
-Solvència econòmica i financera: s’haurà d’acreditar que el volum
anual de negocis referit a l´any de més volum de negoci dels tres
últims acabats, és d’ import igual o superior a 150.000€.
-Solvència tècnica o professional: s’haurà d’acreditar mitjançant la
relació dels principals serveis o feines realitzades relacionades
amb l’objecte del contracte (gestió escoles bressol) en els últims
cinc anys, que inclogui imports, dates i el destinatari, públic o
privat, dels mateixos. Els serveis o feines efectuats s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui entitat del sector públic; quan el
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destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari.
3.Dipositar a la Tresoreria municipal la garantia definitiva a constituir per
l'adjudicatari que serà d’un import de 75.304,6 €, corresponent al 5%
de l’import de licitació IVA exempt (1.506.092 € totalitat de la durada
del contracte)

Acabat l’acte, s’aixeca la present acta que signen tots els components de la
mesa, juntament amb la secretària.
(signada electrònicament a peu de pàgina)
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