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CONDICIONS TÈCNIQUES
CLÀUSULA 1.
OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d'aquest contracte és determinar les normes de gestió i funcionament de
l’explotació del servei municipal Escola bressol “La Granota”.
Les prestacions objecte d’aquest contracte s’ajustaran a les determinacions d’aquest
plec, als reglaments i instruccions que pugui dictar l'Ajuntament, si escau, i a la
normativa que sigui d'aplicació.
1.1

Definició i característiques del servei

L'escola bressol és la modalitat educativa formal reconeguda per la LOE (Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig d’educació) que promou el caràcter plenament educatiu del primer
cicle de l'educació infantil. Aquesta etapa té caràcter voluntari i la seva finalitat és
contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de l'infant, posant èmfasi
especialment en la necessitat de compartir amb les famílies l'educació dels infants,
col·laborant amb elles per aconseguir el seu benestar en els àmbits afectius, cognitius,
motrius i relacionals.
1.2

Marc legal i principis bàsics

Els serveis educatius municipals dependents del Departament d‟Educació i Infància tenen
com a marc legal:
 LEC (Llei catalana d‟educació), 12/2009, de 10 de juliol
 DECRET 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de
l‟educació infantil
 DECRET 101/2010, de 3 d'agost, d‟ordenació dels ensenyaments del primer cicle
de l‟educació infantil
 DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius.
 Resolució del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
corresponent a cada curs escolar sobre les normes preinscripció i matrícula, en
relació els alumnes de les escoles bressol municipals.
 Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d‟enjudiciament civil (BOE núm. 15, de
17.1.1996), segons la redacció que estableix l‟article 13.5 de la Llei26/2015, de
28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l‟adolescència
(BOE núm. 180, de 29.7.2015).
A més d’aquest marc normatiu, les escoles bressol municipals del Prat de Llobregat
han iniciat el treball en xarxa derivat del conveni entre l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona en l’adhesió per formar part de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals
(XEBM) de la demarcació de Barcelona. Aquesta xarxa serveix per establir el marc
general i els principis que regiran la Xarxa d’escoles bressol municipals, i serà
l’instrument de referència per tal de regular les relacions entre la Diputació de
Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin com el Prat de Llobregat.
L’escola bressol ha de ser una escola de qualitat. Diversos autors i organismes han
caracteritzat les escoles de qualitat com a institucions que afavoreixen el benestar i
el desenvolupament dels seus usuaris en les dimensions d’equilibri personal,cognitiu
i social. Ja l’informe de l’OCDE(1991) sobre escoles i qualitat de
l’ensenyament,elaborat a partir d’informes i recerques realitzats a diferents països,
establia les característiques que distingeixen les escoles “de qualitat”:
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 Tenen uns valors propis, compartits pels seus components.
 Generen un clima favorable i positiu.
 Hi ha compromís amb normes i finalitats clares i compartides.
 Les educadores treballen en equip, col·laboren en la planificació i en la presa
de
decisions, es comprometen amb la innovació i es responsabilitzen de l’avaluació
de la pròpia pràctica.
 La direcció lidera de manera eficaç, és reconeguda pels membres de la institució i
de la comunitat educativa; és una direcció que no es contraposa al professorat,
sinó que fomenta la seva participació.
 Hi ha estabilitat en l’equip d’educadores.
 Es una escola que potencia en cada infant totes les seves capacitats.
 Hi ha possibilitats de formació relacionades amb les necessitats de l’escola.
 El currículum de l’escola es planifica i reflecteix els valors que aquesta assumeix.
 El temps s’utilitza de manera raonable, s’eviten repeticions innecessàries.
 Les famílies donen suport a la tasca educativa del centre, i aquest és obert a les
famílies i es promou la seva participació.
 Compten amb el suport de les autoritats educatives responsables, les quals miren
de facilitar els canvis necessaris en el sentit que apunten els trets anteriors.
Els principis bàsics que defineixen les escoles bressol municipals del Prat són:
ESCOLA PÚBLICA: Sostinguda amb fons públics, atén la pluralitat social i ofereix
igualtat d'oportunitats.
ESCOLA DEMOCRÀTICA: Fonamentada en el diàleg, la participació, la informació, la
transparència i la implicació dels agents educatius (família,educadores i administracions).
ESCOLA ACONFESSIONAL: Respectuosa amb les diferents creences però aliena a les
pràctiques doctrinàries, i que articula la convivència social sobre l'eix d'un conjunt de
valors cívics àmpliament compartits.
ESCOLA CATALANA: La llengua catalana serà la llengua base de l'aprenentatge i la
llengua vehicular en totes les activitats i comunicacions.
ESCOLA INCLUSIVA: Atén les necessitats específiques dels infants que ho necessiten i
ajuda a compensar les desigualtats.
ESCOLA RESPECTUOSA: Reconeix el valor de totes les cultures i potencia el
coneixement i el respecte vers els altres i tracta de manera individual els infants segons
les seves necessitats i capacitats.
ESCOLA AMB UNA VISIÓ COMUNITÀRIA: Oberta a la ciutat i integrada en la realitat
social i cultural que l'envolta.
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ESCOLA COEDUCADORA: Que vetlla per un desenvolupament individual i una
convivència equilibrada entre les persones per tal de que el gènere ni el sexe no siguin
motiu de discriminació ni d'inhibició enfront de cap tipus d'aprenentatge.
1.3

Objectius educatius del servei

L'adjudicatari, en gestionar aquests serveis, vetllarà per complir els objectius generals
següents:
Objectius respecte als infants:


Possibilitar un desenvolupament integral de l’infant, tenint en compte la diversitat
i ritme evolutiu individual.



Proporcionar als infants un entorn que permetin el descobriment progressiu i
creixement personal.



Possibilitar la relació amb els altres infants i l'adquisició de valors, hàbits i pautes
de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la integració a la
societat.



Donar resposta a les necessitats educatives especials dels infants.

Objectius respecte a les famílies:
 Complementar el context educatiu familiar, potenciant el desenvolupament
general dels infants i acompanyar a les famílies en l’adquisició d'habilitats i
recursos per afrontar les noves situacions.
 Crear uns espais d'orientació educativa que facilitin l'observació i resolució de
situacions derivades de l'evolució i educació dels fills, i potenciar el treball
preventiu.
 Potenciar estructures de participació de les famílies dins dels projectes educatius
de les escoles bressol.
Objectius respecte al territori:
 Integrar al màxim possible tots els serveis de la població que intervenen en
l’àmbit dels serveis socials, salut,
cultura i educació i que fomentin
l’acompanyament a les famílies i als infants, promovent una escola oberta a
iniciatives que se’n derivin.
 Formar part de xarxes municipals i intermunicipals de serveis d'atenció a la
petita infància per tal de compartir experiències i treballar conjuntament.
 Potenciar la relació entre les famílies i l’entorn sociocultural.

1.4 Gestió i execució de l’escola Bressol “La Granota”.
L'Escola Bressol Municipal La Granota ofereix el servei d'escola bressol pròpiament dit,
juntament amb els serveis complementaris que li són propis (menjador/descans,
acollida...) tot ells d'ús exclusiu pels usuaris del centre. Aquests serveis són de prestació
obligatòria per l'adjudicatari i d'utilització opcional per a les famílies.
.Servei d'escola bressol
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L'escola bressol imparteix el primer cicle de l'educació infantil. La seva tasca educativa
es basa en els principis pedagògics i curriculars d'aquesta etapa.
El centre acull als infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, de manera
regular i sistemàtica, durant el calendari i horari establerts, proporcionant l'atenció
educativa apropiada de conformitat amb la normativa aplicable i les determinacions que
s'especifiquen en aquest plec.
.Servei de menjador. Aquest servei atén l'alimentació adequada de l'infant com a
necessitat biològica, però es contempla, així mateix, com a espai educatiu de
socialització, d'adquisició d'hàbits d'higiene i de descans. Inclou el dinar i el berenar per
als infants usuaris del servei de l'escola bressol i estarà disponible per a totes les famílies
usuàries del servei d'escola bressol que ho sol·licitin.
L'elaboració dels menús es farà en el propi centre.
La prestació d'aquest servei haurà de seguir totes les normatives vigents en l'àmbit
sanitari (elaboració de dietes i manipulació d'aliments). La proposta de menús s'ha
d’adequar a les establertes en consens amb el Departament d’Educació i Salut pública de
l’ Ajuntament del Prat de Llobregat, i basar-se en les recomanacions que fa per aquestes
edats el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
.Servei d'acollida. El servei d'acollida s’adreça a les famílies usuàries de l'escola bressol
que puguin tenir dificultats per atendre a les seves criatures fora de l'horari marc de
l'escola bressol. S'estableixen durant l'espai de temps anterior a l'horari del matí.
El servei d'acollida ofereix un espai tranquil i segur per a ells en el qual, els infants que
l'utilitzen, podran esmorzar. El servei permet l'agrupació de les criatures de diverses
edats en una mateixa aula, oferint un acollida respectuosa i tranquil·la. Es un servei a
càrrec dels/de les professionals de l'escola bressol.
Aquests serveis s’ofereixen per una demanda d'utilització mínima de 10 infants . En el
cas que no s'arribi a aquest nombre, s'estudiarà juntament amb l'empresa adjudicatària
la possibilitat d'oferir-lo o no.
Per atendre el servei d’acollida , la dotació mínima serà de dos professionals que
compleixin els requisits de titulació del Decret 282/2006, de 4 de juliol. Aquesta dotació
mínima de personal s'incrementarà a raó d'un professional per cada 10 infants.

.Servei d’Escola d’Estiu. Es realitzarà durant el mes de juliol i permetrà la flexibilitat de
grups atenent a les ràtios establertes.
En el cas que es cregui convenient per part de l'Ajuntament, es podran oferir altres
serveis complementaris (servei de permanència, espais familiars..) per a les famílies, les
condicions dels quals es determinaran en el moment d'ofertar-los.

1.5

Gestió i execució dels Espais Familiars per a la petita infància.

Aquests espais tenen un caràcter flexible, i cada curs es concretaran les modalitats a
oferir, així com l'horari i el calendari. Una vegada estiguin en funcionament, la matrícula
estarà oberta tot el curs. Poden ser de la modalitat d’espai Nadó, espai de joc o espai
Familiar.
1.6 Gestió i execució del servei de recepció, vigilància i suport administratiu
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La gestió d’aquests serveis s’haurà de dur a terme vetllant sempre pel compliment dels
objectius educatius que s'estableixen per a aquesta etapa, definits en la normativa vigent
i en el projecte educatiu municipal, segons s'especifica a la clàusula 5 d'aquest plec.

CLÀUSULA 2
ÀMBIT FÍSIC DE
L’ADJUDICACIÓ

PRESTACIÓ

DELS

SERVEIS.

ADSCRIPCIÓ

DE

BÉNS

A

2.1 Equipament
L'Ajuntament del Prat de Llobregat adscriu a la prestació dels serveis indicats a la
clàusula anterior, les instal·lacions de l'escola bressol municipal La Granota (ubicada al
carrer Sarajevo nº 5), que compta amb els espais i dependències que es concreten en els
plànols adjunts a l'Annex I.
La superfície total del solar on està ubicada l'escola bressol La Granota és de 1.733 m2 i
la superfície total construïda és de 1.095 m2. La superfície de les zones exteriors
dedicades a pati, inclosa la porxada, és de 665 m2.
L'Ajuntament, com a titular de l'edifici, es reserva el dret d'utilització dels espais del
centre, fora dels horaris educatius, prèvia coordinació amb la direcció del centre.
Per interès de l’Ajuntament poden concórrer en els mateixos espais altres serveis
relacionats amb la petita infància, sempre que no interfereixin amb els serveis que ha de
prestar l’adjudicatari i sempre amb la deguda coordinació.
2.2 Béns mobles
L'Ajuntament va equipar l'escola bressol amb l’equipament bàsic necessari per al
desenvolupament de l'activitat: mobiliari, equipament informàtic i de comunicació,
electrodomèstics, jocs d'exterior i d'interior, i altres.
Anualment, l’adjudicatari presentarà a l’Ajuntament un inventari dels béns mobles que
comprarà, perquè en faci la comprovació i hi doni la conformitat. Aquest inventari
afectarà l’exercici del servei i farà esment als mateixos aspectes indicats més amunt, i
en concretarà les característiques, la marca i el model.
Tots els béns adscrits a l’adjudicació, ja siguin els actuals o bé els de posterior adquisició,
revertiran a l’Ajuntament a l’acabament de l’adjudicació en perfecte estat de conservació
i funcionament, de manera que l’adjudicatari haurà de reparar o reposar els béns
immobles o mobles que es trobin defectuosos (excepte els informàtics,de comunicació i
els electrodomèstics).
L’adjudicatari, en cas de reparació o reposició dels béns mobles, haurà de garantir la
mateixa qualitat del producte en el termini més breu possible.

CLÀUSULA 3
OFERTA DE PLACES I RÀTIO D'INFANTS MÀXIM PER AULA
L’escola bressol disposa de 8 aules (grups) per als infants de 4 mesos a 3 anys, amb una
oferta total de 127 places escolars. L’agrupació per classes s’atendrà als criteris
establerts per a les escoles bressol. L’agrupació actual serà:
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8 places de 0 a 1 any, 1 aula de 8 infants



39 places d’1 a 2 anys, 3 aules de 13 infants cadascuna



80 places de 2 a 3 anys, 4 aules de 20 infants cadascuna

L'Ajuntament podrà modificar d'ofici o a instància de l’adjudicatari les agrupacions
indicades anteriorment, amb la finalitat d'atendre les necessitats i demandes de la
població, mantenint una oferta equilibrada per grups d'edat, d'acord amb allò que
prescriu el decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres.
Espais familiars per a la petita infància
Per als espais familiars, l’oferta de places s’establirà depenent del tipus d’espai, de la
demanda existent i dels criteris pedagògics per a cada tipus de servei. Actualment hi ha
un espai de joc on hi assisteixen entre 12/15 famílies.
CLÀUSULA 4.
RECURSOS HUMANS
4.1

Requisits generals


L’adjudicatari
gestionarà el servei municipal d'escola bressol amb els seus
mitjans personals i ha de disposar en tot moment del personal necessari per a la
prestació dels serveis objectes del contracte.
En cas de noves incorporacions per a la gestió de l’escola, aquestes han de tenir
la capacitat tècnica, titulació i formació necessària per dur a terme l’objecte del
contracte i aquest ha de complir els requisits de titulació que s'estableixen en el
decret 282/2006, de 4 de juliol que regula el primer cicle de l'educació infantil i
els requisits dels centres. En aquests casos s’hauran de respectar les condicions
laborals existents del personal actual sense comportar cap tipus de discriminació
amb les noves incorporacions.
En el cas que, per obtenir l'autorització de funcionament de l'escola bressol, el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya exigís una titulació
diferent, l’adjudicatari hauria d’adaptar-se a aquesta exigència.



Tot el personal empleat per a la prestació del servei motiu d'aquest contracte ha
de dependre laboralment de l’adjudicatari sense que entre el personal empleat i
l'Ajuntament hi hagi cap vincle laboral. La retribució del personal i l'assignació de
les tasques laborals correspondrà a l’adjudicatari
i serà el responsable de
subrogar els contractes actuals .



L’adjudicatari ha de dur a terme la prestació del servei d'escola bressol i dels
serveis complementaris de forma directa. La subcontractació, en tot cas,
únicament es podrà aplicar als serveis de gestoria i psicopedagogia.



L’adjudicatari haurà de subrogar al personal que hi ha actualment.



El personal serà contractat per l’adjudicatari, prèvia comunicació i conformitat de
l'Ajuntament.



Cada tres mesos l’empresa adjudicatària presentarà a l’ajuntament de tots els
seus treballadors:
a. La RNT (Relació Nominal de treballadors)
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b. El RCL (Rebut de Liquidació de cotització)
c. Les nòmines corresponents.


Qualsevol modificació en la relació inicial de personal serà comunicada
seguidament a l’Ajuntament, i s’aportaran les noves dades de personal, juntament
amb les funcions i titulacions.



En qualsevol cas l’empresa adjudicatària ha de vetllar per la cohesió, unitat i
estabilitat de l’equip educatiu de l’escola, evitant que es produeixin canvis o
substitucions innecessaris.



L’empresa adjudicatària haurà de garantir el cobriment de les absències del seu
personal docent de forma immediata, de manera que, en cap moment de la
prestació del servei pugui quedar reduïda la dotació de personal. A tal efecte, i dins
de la seva proposta de gestió, presentarà el sistema previst de substitucions
d’urgència per aquest personal. La persona substituta tindrà la mateixes categoria
laboral que la persona a la qual està substituint. La despesa que se’n pugui
derivar per aquestes circumstàncies anirà a compte exclusiu de l’adjudicatari del
servei.



En les baixes, l’empresa complementarà fins al 100% de les retribucions al
personal.



L’empresa adjudicatària promourà i vetllarà per la millora de la formació dels
professionals i establirà un pla de formació anual per al personal que treballi a
l’escola bressol municipal, tant a nivell col·lectiu com personal, que serà aprovat i
podrà ser completat per l’Ajuntament.



L’empresa adjudicatària ha de garantir la confidencialitat i complir la normativa
vigent respecte a la protecció de dades dels usuaris, prenent les mesures
oportunes. Per tant, tot el personal del centre cada curs escolar



L’empresa adjudicatària signarà un compromís de confidencialitat, així com altres
empreses relacionades amb l’escola i que tinguin accés a algun tipus de dades
personals.



El període de vacances del personal adscrit al servei serà en tot cas el mes d’agost,
coincidint amb el moment en què l’Escola Bressol romandrà tancada.



Al contracte es preveu una bossa d'hores de suport de com a mínim 300 h anuals ,
per a situacions de caràcter extraordinari com el període de familiarització, les
sortides, les coordinacions amb les direccions i quan les direccions ho creguin
oportú, sempre sota la supervisió de l’ajuntament.

4.2

Plantilla de personal

El personal per atendre el servei d’escola bressol i els serveis complementaris d’acollida, i
menjador està calculat per a una ocupació del 100% d'usuaris.
Tot i que el contracte preveu una subrogació del personal existent, amb titulació i
funcions definides, exposem les funcions i titulació de tota la plantilla per si hi hagués
algun canvi de personal durant el present contracte.
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En el cas que algun curs de funcionament del servei les 127 places de l'escola bressol La
Granota no estiguin cobertes, l’empresa adjudicatària conjuntament amb l’Ajuntament
valoraran, atenent a la normativa i a la qualitat pedagògica del servei i si s'escau,
podran modificar la dotació de personal.
Tot el personal haurà de complir els requisits de titulació que estableix el Decret
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle d'Educació Infantil, o els que
estableixi la legislació vigent.
4.2.1 Dotació del personal docent
 1 director/a.
Perfil: La formació ha de ser, com a mínim, de diplomatura: mestre/a especialista
en educació infantil, i haurà de justificar dos anys d'experiència en aquest càrrec.
Tindrà jornada completa.
Funcions de la direcció
Bàsicament dedicada a la direcció, coordinació i gestió de l’escola bressol i serveis
complementaris (Espai familiar, espai nadó...). Es dedicarà, fonamentalment, a
tasques de direcció i gestió del centre, tot i que pot realitzar tasques de reforç a les
aules.
Les seves funcions es concreten en:
- La gestió, organització i la planificació de l’escola, que te com a finalitat bàsica
afavorir el desenvolupament integral de cada infant.
- La direcció, la coordinació i el control del personal que tingui assignat a l’escola, i
la distribució de les tasques, a fi de garantir el seu bon funcionament. A més,
actuarà com a dinamitzador i animador de l'equip educatiu.
- La supervisió de possible personal de pràctiques.
- El manteniment de les relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos,
i amb altres professionals i serveis en relació amb l’educació i el desenvolupament
dels infants.
- L’atenció directa als infants, en cas de necessitat excepcional del servei.
- El director/a assignarà els educadors/es als diferents grups, prèvia consulta a
l'equip docent, i d'acord amb els criteris pedagògics establerts en el projecte
educatiu, especialment els aspectes lingüístics, l’atenció a la diversitat, les
característiques dels diferents grups classe i la continuïtat en el mateix grup.
- Totes aquelles tasques relacionades amb el procés de preinscripció i matricula,
especificades en aquest mateix plec de prescripcions tècniques, a la clàusula sobre
aquest aspecte de gestió.
- Tindrà present l’adhesió de l’Ajuntament del Prat de Llobregat amb la Diputació de
Barcelona per formar part de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (XEBM).
- El càrrec de director/a podrà desenvolupar tasques docents per absències
curtes de qualsevol educador/a. El càrrec de director/a serà nomenat conjuntament
per l’adjudicatari i l’Ajuntament. En tot moment al centre ha d’haver-hi un/a
professional amb responsabilitat sobre el funcionament del centre. El/la director/a
delegarà la responsabilitat en una educadora Complementària, durant els períodes
de temps en què pugui restar absent.
- L’Ajuntament podrà delegar perquè participi en reunions i grups de treball de la
mateixa xarxa.
- A mes, si a nivell local, o comarcal s’estableixen altres serveis, xarxes, grups de
treball i/o reunions vinculats amb l’educació de 0-3 anys i temes transversals (
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salut, cultura, serveis socials, etc.), l’Ajuntament podrà delegar perquè la direcció
participi a les mateixes.
- En relació a consells escolars, l’assistència al Consell Escolar Municipal i exercir les
funcions que corresponen com a president/a dels Consell Escolar de Centre.
- La coordinació preventiva de riscos laborals.
- La supervisió del compliment de les condicions d’aquest Plec de prescripcions
tècniques, en coordinació i col·laborant amb l’empresa concessionària .
- I altres tasques necessàries que s’escaiguin pel lloc que ocupa.
-Participar en les convocatòries que realitzi la coordinació de 0-3 i connexions 0-6
en relació a temes de coordinació d’escoles bressol, i escoles bressol i escoles de
segon cicle d’infantil..
-Participar activament en les formacions i supervisions que es realitzin.
11 educadors/es.
Perfil: La formació ha de ser de mestre/a especialista en educació infantil, o cicle
formatiu d’educació infantil.
8 educadores desenvoluparan les funcions de tutors/es d'aula i les altres 3
educadores (Educadores Complementàries) faran de reforç.
Totes les educadores treballaran a jornada complerta. Totes les educadores tenen
la mateixa categoria professional.
S’ha de garantir que, en qualsevol circumstància, a cada aula hi hagi, com a mínim
un/a educador/a amb la titulació requerida, i es compleixi el què la normativa
regeix.
L’horari dels/de les educadors/es tutors/es i les educadores complementàries serà
partit, amb temps per dinar i temps per a reunions de l'equip educatiu i activitats
de gestió pedagògica. Aquest horari es configurarà de manera que sigui present en
l'entrada i la sortida dels infants, així com, durant el dinar dels infants i fins a les
13h com a mínim. De 13h a 14h realitzaran reunions de gestió, si les ràtios ho
permeten.
Funcions de les educadores:
-Atendre directament els infants, com a responsable del grup assignat o com a
complementària, en llur desenvolupament de la personalitat individual i social,
tant en el camp físic com psíquic i social i de llur higiene personal, vestit i
alimentació.
-Formar part de l'equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució i l’avaluació
dels projectes que s'estableixin en el pla general de funcionament del centre.
- Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i d’atenció als infants.
- Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, proporcionant-los
orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius
relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
- Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l'aula, en el cas de les
educadores tutores.
- El personal docent està obligat a assistir a les reunions de l'equip educatiu, a les
reunions dels àmbits de coordinació que correspongui amb d’altres escoles i a les
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altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual del
centre que siguin degudament convocades.
-L’ajuntament podrà
demanar a les educadores que facin reunions de
coordinació amb la resta d’escoles bressol de l’ajuntament i es faran les
substitucions del personal que això pugui generar. Les educadores
Complementàries a part de fer suport a les estances reforçaran la figura de la
direcció, i ajudaran en tasques de gestió pedagògica.
Altre personal de l’equip:
5 Educadores de Suport al migdia per al servei de menjador/descans. Amb un
horari laboral de 3 hores diaries. De 12h a 15h.
Les 5 educadores de suport juntament amb les 3 educadores complementàries i les 8
educadores referents faran que a l’estona del dinar hi hagi dues persones a cada
classe (la referent i una complementaria, o la referent i un suport).
Perfil: La formació ha de ser de mestre/a especialista en educació infantil, o cicle
formatiu d’educació infantil.
És necessari distingir, a efectes de garantir la ràtio de personal, entre el servei de
menjador que ocupa la franja de 12 a 13 h (que seran dues persones) i el període de
descans de 13 a 15 h.
Les ràtios per dormir no podran superar les ràtios per edat que són les que marca el
Decret 282/2006.
Article 12
“Nombre màxim d’infants per grup

12.1 Al primer cicle de l’educació infantil pot haver-hi simultàniament, com a màxim, el següent nombre
d’infants per grup: Grups d’infants menors d’un any: 8 infants. Grups d’infants d’un a dos anys: 13
infants. Grups d’infants de dos a tres anys: 20 infants.
12.2 El centre estableix l’atenció als infants d’acord amb el seu projecte educatiu i amb la seva proposta
organitzativa, amb la distribució de grups que en cada moment considera oportuna segons el nombre
d’infants que atén i l’equip de professionals de què disposa, sense poder superar en cap grup el nombre
màxim d’infants determinat a l’apartat anterior.
12.3 La capacitat màxima simultània de cada centre es fixa en el corresponent conveni o disposició pel
qual es crea o s’autoritza, tenint en compte el nombre màxim d’alumnes per grup que estableix l’apartat
primer d’aquest article i les instal·lacions i condicions de cada centre.”

Funcions personal de suport.
Durant la franja del dinar a cada aula hi haurà dues persones;l’educadora tutora
d’aula i una persona de reforç que en uns grups serà l’Educadora Complementària i
en l’altre, l’educadora de suport. Seran encarregades de dinamitzar i gestionar
l’estona del migdia de l’escola, l’estona del dinar i del descans dels infants.
A l’estona del descans dels infants, les tres Educadores Complementàries, si les
ràtios d’infants a dormir ho permeten, s’incorporaran al treball de reunió d’equip
amb les educadores tutores .
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Els infants es distribuiran durant aquesta estona de descans (mantenint les ràtios
establertes per la normativa) amb les educadores de suport que seran com a
mínim 5 en una escola de 8 aules.
Aquest personal farà trobades amb la direcció de manera periòdica per establir
criteris pedagògics i comptarà amb una bossa d’hores per a poder-ho fer.

Personal per als Espais familiars per a la petita infància.
L'assignació de personal a aquests espais serà variable segons l'oferta que es
concreti per a cada curs. No obstant això la plantilla de personal, adscrita
inicialment a aquests espais, serà com a mínim:
1 educador/a responsable dels espais.
Perfil professional
Haurà de presentar un perfil adequat a la tasca que ha de desenvolupar, i acreditar
una formació prèvia relacionada amb aquests tipus d’espais. Els/les professionals
que hagin de desenvolupar els projectes hauran de tenir la titulació de mestre/a
d’Educació Infantil, psicòleg/loga, educador/a social, pedagog/a o altres similars.
1 educador/a de suport.
Perfil professional
Titulació mínima de tècnic/a superior d’educació infantil (CFGS) o titulació
equivalent.
Es vetllarà perquè tinguin formació i experiència en el tracte amb infants i
l’acompanyament a famílies i així mateix tinguin qualitats que es consideren
imprescindibles per l'atenció d'aquests espais: experiència en la dinamització de
grups, capacitat d'integració, de comprensió, de diàleg, iniciativa, interès i
respecte.
L’organització del personal hauria de preveure fórmules per compartir
educadors/res entre els espais familiars per a la petita infància i els de l’escola
bressol. Per a l’estabilitat dels equips educatius i la coherència en el projecte de
centre.
Es recomanable que hi hagi un educador i una educadora i que un dels dos tingui
un perfil de treballador social.
L'Ajuntament podrà proposar, previ acord amb l'adjudicatari, augmentar o reduir el
personal d'aquest servei amb la conseqüent modificació pressupostària.
Aquest personal dels espais familiars haurà de tenir un còmput anual d’una bossa
d’hores de 45h hores per a formació i coordinació interna entre direccions dels
equips i espais familiars. A més de les 4 hores setmanals per a la presencialitat (en
el cas de 2 dies a la setmana de dues hores cada dia) i 3 hores de treball intern.
Ampliable en el cas que es decideixin altres fórmules o altres horaris.
El servei estarà obert d’octubre a juny, podent obrir durant el mes de juliol si
l’ajuntament ho creu convenient, i en relació a la demanda.

4.2.2 Dotació del personal no docent:
1 auxiliar administratiu/va - conserge.
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Titulació mínima de graduat
completa.

d’educació secundària obligatòria (ESO). Jornada

La direcció del centre establirà l’horari laboral de la persona adscrita en aquest
servei depenent de les necessitats. Aquest horari podrà variar i ser revisat a
mesura que es vagin implementant nous serveis, per tal d’adaptar-se a les noves
necessitats.
(Les funcions a la clàusula nº 8 del present plec.)
1 cuiner/a.
Del personal de cuina, com a mínim el/la cuiner/a principal haurà de justificar un
any d’experiència en serveis de cuina - menjador escolars.
Jornada completa
L'Ajuntament podrà proposar, previ acord amb l'adjudicatari, augmentar o reduir el
personal d'aquest servei amb la conseqüent modificació pressupostària, basant-se
en l'assignació de personal de cuina que s'ajustarà la següent ràtio d'usuaris del
servei de menjador:
1 ajudant de cuina.
Títol de manipulador d’aliments i experiència en cuines.
- Fins a 45 usuaris: 1 cuiner/a a jornada completa i un auxiliar a mitja jornada.
- A partir de 45 usuaris: 1 cuiner i un auxiliar de cuina a jornada complerta.
Funcions de la persona de la cuina:
-Ser la persona responsable de la cuina.
-S'encarrega, sota les directrius de la directora de, i amb l'ajut del personal adscrit a les
seves ordres, de preparar, manipular i controlar els aliments que es serveixen a l’escola
bressol.
-Tenir cura dels diferents propostes de menús alimentaris que s’hagin de preparar per
als infants.
-Col·laborar en les festes i sortides que es facin a l’escola, preparant menús apropiats si
s’escau.
-Es responsabilitza de la custòdia, provisió, emmagatzematge i conservació dels
aliments.
-Es responsabilitza també de la neteja dels estris de la cuina i del seu paviment.
-S’encarrega juntament amb l’ajudant/a de la cuina, de la neteja de la roba del centre
(estovalles, tovalloles,llençols, coixineres...) i el que la direcció dictamini.
- Elaborar els menús que tinguin planificats des de l’ajuntament.
-Fer trobades amb les altres persones cuineres per a compartir experiència i menús.
-Realitzar cursos que es proposin.
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-Coordinar-se amb la direcció i amb l’equip quan sigui necessari per a revisar menús.
CLÀUSULA 5.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER AL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL I SERVEIS D’
ACOLLIDA
L’empresa adjudicatària haurà de garantir els aspectes organitzatius que es detallen en
aquesta clàusula.
5.1

Calendari escolar

L'Ajuntament del Prat del Llobregat aprovarà i comunicarà cada curs el calendari escolar
en el qual s'especificaran els períodes lectius, els no lectius, si s'escau, i les vacances,
així com la resta de festivitats de diversa índole que es facin.
El període d’obertura de les escola bressol serà d’11 mesos, de setembre a juliol, el mes
d’agost es tancarà per vacances.
El mes de juliol el servei és optatiu i s’oferirà a les famílies usuàries de l'escola bressol
que ho sol·licitin. Durant el mes de juliol es podran realitzar agrupaments flexibles
prèviament consensuats amb l’Ajuntament segons el nombre d'infants que assisteixen al
centre, però mantenint sempre l’estructura d’un educador/a referent per aula, i un
educador/a complementari/a i un suport, cada dos aules. Al juliol les educadores que no
hagin d’estar en un grup , poden realitzar tasques de gestió.
Els primers dies de setembre es destinaran a la posada a punt del centre. L’ajuntament
definirà, tenint en compte el calendari escolar, la data d’inici del curs amb infants. Així
mateix, el mes de juliol es podrà compaginar el servei d'escola bressol amb l'avaluació i
el tancament del curs escolar per part de l'equip docent Es deixaran dos o tres dies per a
fer el tancament definitiu del servei, sempre segons calendari i sota criteri de
l’ajuntament. Qualsevol modificació del calendari escolar requereix l'aprovació de
l'Ajuntament.

5.2

Horari dels serveis

Sense perjudici del que en el seu moment pugui determinar les NOFC (Normes
d'Organització i Funcionament del Centre), qualsevol modificació en els horaris dels
serveis de l'escola bressol haurà de realitzar-se a proposta del consell escolar del centre i
ser aprovada, en tot cas, per l'Ajuntament.
Escola Bressol. L’horari bàsic del servei d'escolaritat de l’escola bressol ha de cobrir de
dilluns a divendres, dins del calendari escolar que determini l'Ajuntament per al centre:


Matí: de 9 a 12 hores



Tarda: de 15 a 17 hores

Servei de menjador: El servei de menjador es prestarà de dilluns a divendres, de 12 h a
15 h del migdia (De 12 a 13 hores, menjador i de 13 a 15 hores, temps de descans per
als infant) dins del calendari escolar que determini l'Ajuntament per al centre.
Servei d’acollida: Els servei d'acollida es prestarà de dilluns a divendres, de 8 h a 9 h
dins del calendari escolar que determini l'Ajuntament per al centre.
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En el servei de menjador i en els serveis d'acollida
centre per serveis fixes o esporàdics.

es podran admetre alumnes del

El temps màxim d’estada d’un infant a l'escola bressol és de 9 hores, incloent-hi tots els
serveis complementaris.
Durant el període d'adaptació, d'inici de curs, per als infants que són nous a l’escola
bressol, l'horari s'establirà d'acord amb les famílies i es procurarà que l'infant es
familiaritzi progressivament de la dinàmica de l’escola.
El mes de juliol, s'oferirà el servei d'Escola d'Estiu. Aquest servei, que és opcional, es
podrà sol·licitar amb caràcter setmanal. El servei d'acollida i el servei de menjador
funcionaran amb normalitat. S'oferiran dues opcions horàries:


de 9 h a 12 h; sense servei de menjador



de 9 h a 16 h :amb servei de menjador

Servei d’Espais Familiars:
La prestació dels serveis d’atenció als infants i a les seves famílies es durà a terme en
horaris que poden ser simultanis o no als de l'escola bressol, en una franja horària que
pot anar des de les 9 h fins a les 19 h, a concretar cada curs, atenent a criteris
organitzatius i pedagògics, i a les necessitats de les famílies usuàries i del centre. Les
quotes d'aquests serveis vindran fixades per l'Ajuntament.
Aquests espais tenen un caràcter flexible, i cada curs es concretaran les modalitats a
oferir, així com l’horari i el calendari. Una vegada estiguin en funcionament, la matrícula
estarà oberta tot el curs.
L’Ajuntament, també, es reserva el dret de portar a terme modificacions, supressions o
noves incorporacions, quant als serveis que es presten i a la concepció d’aquests, quan
així ho consideri convenient.
Actualment a la Granota s’està portant a terme:
L’Espai de joc. Està pensat per poder donar una resposta a la demanda de les mares i
pares de trobar un espai on poder aprendre nous recursos lúdics per jugar amb els fills i
filles. L’horari és de dos dies a la setmana amb sessions de dues hores de 17’30h a
19’30h.
El servei estarà obert d’octubre a juny, podent obrir durant el mes de juliol si
l’ajuntament ho creu convenient, i en relació a la demanda.

5.3

Aspectes pedagògics del servei

L’adjudicatari ha de garantir els aspectes organitzatius i pedagògics que es relacionen a
continuació:
Projecte Educatiu de Centre (PEC)
El projecte educatiu de l'escola bressol municipal La Granota, com a expressió de la seva
autonomia organitzativa, s'ha de situar dins del marc i els continguts mínims que
estableixen la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació i el Decret 102/2010, de 3
d'agost, d'autonomia dels centres educatius. L'Ajuntament garantirà que l'escola bressol
sigui un referent de qualitat educativa i d'assoliment dels objectius d'excel·lència i
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d'equitat segons determina aquesta normativa. Amb aquesta finalitat, com a titular del
servei educatiu, l'Ajuntament marcarà les línies estratègiques i les directrius municipals
per a l'elaboració i/o revisió periòdica del PEC.
La proposta inicial del PEC que presenti l’adjudicatari s'haurà de basar en les indicacions
que fa al respecte tant la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, com el Decret
101/2010, de 3 d'agost, que determina el contingut mínim següent:
 La concreció per al desenvolupament del currículum.
 Les característiques de l'entorn social, cultural i sociolingüístic, i els criteris d'ús de la
llengua catalana en el centre.
 Els criteris de no-discriminació i d'inclusió educativa.
 Els criteris per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat.
 La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i de seguiment i observació de
l'infant.
 L'organització de l'horari escolar, que inclourà les mesures per al acolliment i
l'adaptació dels infants.
 La concreció dels mitjans de relació amb les famílies.
Pel que fa al seu procediment d'elaboració, com a document de planificació institucional,
el projecte educatiu del centre ha de ser elaborat per l'equip docent, tenint com a
referència les directrius del titular. La direcció el presentarà a la Regidoria d'Educació i al
Consell Escolar del Centre, que l'haurà d'aprovar per una majoria de 2/3 parts.
Finalment, el projecte haurà de comptar amb el vist-i-plau de l'Ajuntament, que
comprovarà la seva adequació a la normativa vigent i als objectius municipals del servei.
Anualment, si s'escau, l'Ajuntament aprovarà la proposta per a la seva revisió, una
vegada sigui presentada al consell escolar del centre. Atenent el caràcter dinàmic,
participatiu i innovador d'aquest document, el centre realitzarà, com a mínim, una revisió
del PEC cada dos anys.
En allò que fa referència als seus principis i finalitats, el projecte educatiu de l'escola
bressol La Granota es basa en la pluralitat, la laïcitat, la coeducació i la democràcia, sent
el català la llengua vehicular i d'aprenentatge.
Els seus objectius pedagògics generals contemplaran, tal i com s'explica al Decret
101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d'educació
infantil:
 Promoure l'aprenentatge vivencial i global de l'infant, tenint en compte el seu procés
maduratiu.
 Potenciar el procés de socialització, respectant els diferents ritmes educatius de cada
infant.
 Facilitar la no dependència de l'infant respecte l'adult, reforçant la seva autonomia.
 Potenciar l'adquisició i interiorització d'hàbits, normes i actituds, afavorint el procés de
socialització.
En l'exercici de la seva autonomia, el centre pot incorporar al projecte educatiu tots
aquells aspectes que consideri convenients per tal d'explicitar les característiques
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pròpies, els objectius, l'orientació de les activitats i la millora dels processos educatius.
L'Ajuntament prestarà al centre el suport necessari per elaborar i/o revisar el projecte
educatiu i afavorirà la coordinació entre els projectes educatius de les escoles bressol
municipals de les quals és titular, vetllant per garantir-ne la legalitat i la coherència amb
el Projecte Educatiu Marc de les Escoles Bressol de l’Ajuntament del Prat.

NOFC (Normes d'Organització i Funcionament de Centre)
L’adjudicatari ha de presentar amb caràcter previ a l’inici del curs escolar un projecte de
NOFC que ha de preveure les normes de funcionament i organització del centre i dels
diferents serveis en tots els seus aspectes, entre ells, l’organització general del personal i
la seva distribució horària. Cada curs s’adaptarà l’organització horària del personal
d’acord amb les necessitats del servei. A les NOFC es tindrà cura dels drets i dels deures
dels usuaris i haurà de garantir, així mateix, la integració de les famílies del centre.
La redacció definitiva de les NOFC ha de ser aprovada per l’Ajuntament.

Pla Anual de Centre
La proposta inicial de pla anual del centre que presenti l’adjudicatari haurà de contenir
una diagnosi així com també establirà els objectius operatius i els aspectes de
funcionament global de l'escola bressol per al primer curs escolar (objectius generals i
específics, organització del centre en tots els seus aspectes, activitats previstes,
mecanismes d'avaluació, projecte econòmic, coordinació externa, coordinació amb
l'Ajuntament, etc.).
Durant el primer mes d'entrada en vigor del contracte , la proposta inicial del pla anual
de centre s'anirà ajustant al context de treball, si s'escau.
Comunicació amb les famílies
L'escola bressol municipal La Granota ha d’integrar a les famílies dels infants per tal de
garantir la coherència educativa entre la família i el centre, impulsant els mecanismes de
participació i col·laboració necessaris que permetin compartir amb les famílies els criteris
d'intervenció i corresponabilitat educativa.
La proposta inicial del pla de treball amb famílies que faci l’adjudicatari, haurà de
contemplar el paper de les famílies, que es fomentarà en la seva participació activa i
integrada en la vida del centre tot adoptant una visió comunitària, es a dir, contemplant
el context sociocultural on s'insereix l'escola bressol.
El centre garantirà un sistema de comunicació diària amb les famílies , per informar-los
de qualsevol fet remarcable o incidència, així com, per rebre comentaris o indicacions per
part dels pares/mares o tutors. També s'hauran d'especificar tots els altres sistemes de
comunicació.
Organs col·legiats
L'escola bressol té constituït el seu Consell Escolar amb els diferents sectors de la
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comunitat educativa, tal com estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle d'educació infantil i els requisits dels centres i l'apartat cinquè de
la disposició addicional desena del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels
centres educatius.
En virtut de la competència assumida per l'Ajuntament en aquest tema, és l'Ajuntament
qui defineix les seves funcions i la seva composició.
El/La director/a i les educadores que calguin participaran a les reunions de coordinació
amb altres serveis d’atenció a la petita infància d'àmbit local, amb d’altres escoles
bressol del municipi i també participaran en altres xarxes per compartir experiències i
treballar conjuntament.
Període de familiarització dels infants Durant el mes de setembre o quan l’Infant
iniciï la seva escolarització a l'escola bressol, es durà a terme un període de
familiarització amb l’objectiu de facilitar que l'infant i l’educador/a es vagin coneixent, de
manera gradual i positiva, al mateix temps que les famílies i els/les educadors/es van
establint una relació de confiança i de comunicació.
És aconsellable que la jornada del primer mes sigui més reduïda, segons l'edat i les
característiques de l'infant. Durant aquest període, l'educador/a tutor/a podrà comptar
amb un/a educador/a de suport al llarg de la franja horària del matí. (Durant 4
setmanes a partir de l’inici del període de familiarització).

5.4

Aspectes organitzatius del servei

Protocols de funcionament
S'establiran diferents protocols que regularan determinats aspectes de funcionament del
servei i que seran d'obligat compliment. Els protocols a desenvolupar i/o millorar, entre
d'altres, seran els següents:
- Protocol d'atenció de necessitats educatives especials
- Protocol de recollida d'infants
- Protocol d'impagats
- Protocol de gestió i administració del menjador
- Protocol d'evacuació
- Protocol d'admissió d'infants en cas de malaltia i d'administració de medicaments
- Protocol d’Accidents escolars. L'escola bressol ha de disposar d'un protocol per als
possibles casos d'accident escolar. Aquest protocol ha d'estar autoritzat pel titular i
d'acord amb la normativa vigent des del primer dia d'entrada en vigor del contracte.
-Protocols d’organització en moments en què es requereixin (còvid19...).
-Farmaciola. A l'escola bressol hi haurà una farmaciola, en un lloc visible i accessible per
als adults i hi ha d'haver una persona responsable. A prop de la farmaciola, i en un lloc
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visible, estaran les instruccions bàsiques de primers auxilis. El contingut de la farmaciola
s'ha de revisar periòdicament per tenir cura de les dates de caducitat i reposar-ne el
material.

5.5

Admissió de l'alumnat

L’admissió d’alumnes als centres es regularà d’acord amb els criteris establerts en el
Decret 75/2007, de 27 de març, i les resolucions que el desenvolupen, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents en els
ensenyaments sufragats amb fons públics, o amb la normativa vigent que sigui aplicable
en aquest àmbit.
El procés de preinscripció es durà a terme, de forma centralitzada per a totes les escoles
bressol públiques, a l’Oficina Municipal d’Escolarització sempre que l’Ajuntament ho
cregui convenient. Prèviament, el centre organitzarà jornades de portes obertes i altres
accions d'informació i difusió, adreçades a les famílies interessades.
La Comissió de Garanties d'Admissió Local, en la qual també participa la direcció del
centre, vetllarà pel compliment de les normes que regulen el procediment d'admissió de
l'alumnat, d'acord amb el que disposa el decret en el qual s'estableixen les normes i el
procediment d'admissió de l'alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats
amb fons públics, per al correcte procediment d'assignació de lloc escolar, durant el
període de preinscripció.
La comissió també ha de facilitar l'acolliment, l'orientació i l'escolarització de l'alumnat
amb necessitats educatives específiques i portarà a terme altres funcions descrites en el
Decret 75/2007 i les resolucions que el desenvolupen.
La gestió de la matrícula es durà a terme al mateix centre i es realitzarà en els terminis i
les condicions que es fixin en la normativa vigent en el moment d'efectuar-la. Pel que fa
al procés, l’adjudicatari haurà de tenir en compte els recursos materials i humans per
donar resposta als següents tràmits:
 Atenció i informació a les famílies sobre el funcionament del centre
 Introducció de les dades de la matrícula a aplicatiu que pugui crear l’ajuntament o de
la manera que a tal efecte, indiqui el propi Ajuntament.
 Actualització de les dades de matrícula al llarg de tot el curs fent arribar els canvis a
l’Ajuntament.

CLÀUSULA 6
CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER AL SERVEI DE CUINA I DE MENJADOR
Aspectes generals i organitzatius
Aquest servei té com a objectiu bàsic l'alimentació dels infants, però al marge d'aquesta
necessitat biològica, en l'estona de dinar hi intervenen altres factors de socialització i
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d'adquisició d'hàbits d'higiene i de descans que caldrà tenir en compte,com una activitat
educativa més.
El cost del servei de menjador es pagarà al marge de la quota d'escolarització, aplicant
les tarifes previstes a l'Ordenança Fiscal, reguladora dels preus públics de les escoles
bressol municipals del Prat.
L’escola bressol compta amb cuina pròpia, i els aliments s’hauran de preparar
aquesta dependència.

en

L’empresa adjudicatària subministrarà el dinar als infants usuaris del servei de menjador
i el berenar a tots els infants de l'escola bressol. També a mig matí proporcionarà a tots
els infants un petit mos consistent en una peça de fruita. Aquest àpat es considera un
reforç de l'esmorzar que tots els infants hauran de prendre a casa seva.
L’empresa adjudicatària haurà d’establir un pla de gestió del servei de cuina i menjador,
i del seu personal, i presentar-lo al personal tècnic de la Regidoria d’Educació.
També s’haurà de responsabilitzar de la realització de menús, de la compra dels aliments
i de preparar-los, i haurà de vetllar pel seu bon estat i per la cura en la preparació i
manipulació, sempre d’acord amb la normativa vigent pel que fa a les mesures
higièniques i sanitàries.
El Servei de Salut Escolar de la Regidoria de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat supervisarà els menús elaborats, que seguiran els criteris establerts en
el marc de la coordinació de les escoles bressol municipals. El menú serà anunciat a les
famílies.
En la confecció dels menús es tindran en compte les situacions dels infants que per
malaltia o altres motius especials requereixen una dieta específica. Així s’aplicaran els
diferents menús elaborats per l’ajuntament segons la demanda de les famílies.
En el cas de nadons, principalment el menors de sis mesos, s'acordarà amb la família el
tipus d’alimentació , i es permetrà que la família pugui portar algun dels aliments que li
han de donar (llet materna...).
L'atenció del servei de menjador el faran les educadores i personal de suport del centre
que tindran cura del seu aprofitament, i passaran informació diària a les famílies sobre el
seu desenvolupament.
Per raons higièniques, sanitàries i organitzatives, les famílies no podran portar aliments
de casa ja que això suposaria l'entrada de menjar sense el control que l'Ajuntament
considera necessari garantir. És una excepció el cas de l'alletament matern que haurà de
complir amb els protocols emesos per la Generalitat.
Aquest servei serà prestat directament per l'empresa adjudicatària i en cap cas podrà ser
subrogat.
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la neteja de la roba i del subministrament de
productes de neteja per a la cuina. Gestionarà tot el servei de bugaderia de la roba de
l’escola (fundes de matalàs,cortines,coixins...) i subministrarà el material necessari per
rentar (sabó, suavitzant...).
Els materials de neteja seran de marques homologades i l’empresa
donarà preferència a les que siguin ecològiques.

concessionària
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CLÀUSULA 7
CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS ESPAIS FAMILIARS PER A LA PETITA
INFÀNCIA
Aspectes pedagògics i organitzatius dels espais
Els espais familiars tenen com a objectiu donar suport a les famílies en aquestes
primeres etapes de criança i també oferir als infants les primeres accions encaminades a
afavorir el seu desenvolupament amb una intencionalitat educativa.
L’experiència dels últims anys reflecteix que els Espais Familiars s’han d’adaptar
específicament al seu entorn més proper. L’objectiu és donar suport a les famílies a
través d’altres propostes innovadores per tal que es puguin plantejar altres models
d’espai, horaris i d’ organització que donin resposta a les demandes i/o necessitats de
les famílies del territori.
Els projectes que es proposin hauran de recollir la línia pedagògica i els objectius
generals i específics que es volen assolir en cada servei, entenent que aquests donen
suport als pares i mares en la seva tasca educadora en aquesta primera fase de criança
de l’infant, facilitant l’espai i el context on acompanyats de professionals poden compartir
la seva experiència i on conjuntament amb altres pares i mares es proposen idees per
debatre i compartir, per escoltar les vivències, reflexionar i exterioritzar els dubtes,
neguits i pors.
L'adjudicatari organitzarà aquests espais seguint les orientacions del personal tècnic de la
Regidoria d'Educació, de manera progressiva i d’acord amb la detecció de necessitats i la
demanda de les famílies. Els espais a implantar i els criteris per a la seva organització i
funcionament els establirà l’Ajuntament, i hauran d'incorporar una vessant d’intervenció
i dinamització comunitària, en coordinació amb altres serveis de la ciutat.
Les línies pedagògiques dels espais familiars estaran dins del Projecte Educatiu Marc
de les Escoles Bressol de l’Ajuntament del Prat.
La prestació dels serveis d’atenció als infants i a les seves famílies es durà a terme en
horaris que poden ser simultanis o no als de l'escola bressol, en una franja horària que
pot anar des de les 9 h fins a les 19’30 h, a concretar cada curs, atenent a criteris
organitzatius i pedagògics, i a les necessitats de les famílies usuàries i del centre. Les
quotes d'aquests serveis vindran fixades per l'Ajuntament.
Aquests espais tenen un caràcter flexible, i cada curs es concretaran les modalitats a
oferir, així com l’horari i el calendari. Una vegada estiguin en funcionament, la matrícula
estarà oberta tot el curs.
L’Ajuntament, també, es reserva el dret de portar a terme modificacions, supressions o
noves incorporacions, quant als serveis que es presten i a la concepció d’aquests, quan
així ho consideri convenient.
Alguns dels espais que, entre d'altres, es poden prestar són:


L’espai familiar. Es caracteritza per ser un espai centrat en els infants i orientat a
les famílies. S’adreça a criatures petites, acompanyades d’una persona adulta.
Està concebut com un espai de joc i de relació per als infants d’aquelles famílies
que no volen, o no poden, escolaritzar la criatura abans dels 3 anys, i alhora
ofereix un espai de relació i d’intercanvi per a les famílies.
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Espai nadó. La missió d’aquest espai és oferir suport a les famílies durant la
maternitat, per tal d’evitar l’aïllament, principalment de les dones, i oferir un espai
de relació i intercanvi i també de formació en la criança dels seus fills/es. Es pot
ampliar amb mares embarassades.



Espai de joc. Està pensat per poder donar una resposta a la demanda de les
mares i pares de trobar un espai on poder aprendre nous recursos lúdics per jugar
amb els fills i filles. La missió d’aquest servei és oferir un espai de joc i
socialització per als infants i de relació per a les famílies.
Aquest espai podrà tenir una periodicitat diària, en horari extraescolar de tarda i
es podrà adreçar a infants de 0- 6 anys.
El servei estarà obert d’octubre a juny, podent obrir durant el mes de juliol si
l’ajuntament ho creu convenient, i en relació a la demanda.

Xerrades adreçades a famílies:


Pratfamílies 0-3. L'objectiu d'aquestes activitats és facilitar, de manera puntual,
un espai comú de formació i reflexió a les famílies, sobre l'educació i la criança
dels seus fills/es, amb el suport de professionals. Es realitzaran dins del centre i
s’organitzaran des del departament d’educació.
Al curs 2019/20 es va engegar l’Espai de joc dos dies a la setmana sota la
supervisió de la directora i amb dues educadores.
Les educadores han de disposar de 7 hores setmanals cada una. (4 hores
d’acompanyament directe i 3 per a treball intern).
Es contemplarà una bossa d’hores de 45 hores per cada una, per a poder assistir
a les formacions i supervisions d’ Espais Familiars i per a reunions internes de
l’equip i amb l’equip de l’escola.

CLÀUSULA 8
CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER AL SERVEI DE RECEPCIÓ, CONSERGERIA I
SUPORT ADMINISTRATIU
S'adscriurà a aquest servei una persona a jornada completa, les funcions de la qual
seran, entre d'altres:


El tancament i l’obertura de les portes i dels accessos al centre



La vigilància del centre



L’atenció a les famílies usuàries, als proveïdors i al públic en general



La inscripció d’infants als diferents serveis i activitats i el cobrament de quotes



El suport administratiu en les tasques que la direcció del centre dictamini.



El control de les tasques de manteniment i la realització de petits arranjaments.
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La comunicació al departament d’educació de les tasques de manteniment que s’han
detectat, almenys un cop a la setmana.



Ajudar a cuina en temes de bugaderia.



Altres funcions que li encomani la direcció del centre.

Específicament, garantirà en tot moment el control d’entrades i sortides de les persones
a les instal·lacions, en l’horari de funcionament dels diferents serveis, i la seguretat dels
infants. A les hores que la persona adscrita a aquest servei no sigui al centre, la direcció
assumirà aquesta responsabilitat o la delegarà en algú.
La direcció del centre establirà l’horari laboral de la persona adscrita en aquest servei
depenent de les necessitats del servei.

CLÀUSULA 9
CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS EQUIPAMENTS I SISTEMES INFORMÀTICS
I DE COMUNICACIÓ
 L’Ajuntament facilitarà l’equipament informàtic i de comunicació necessari per a
l'administració del centre, que figurarà a l'inventari que es facilitarà a l'adjudicatari a
l'inici del contracte.
 El manteniment i actualitzacions dels equipaments i sistemes informàtics i de
comunicació anirà a càrrec de l’Ajuntament, en les condicions que aquest marqui. En
particular, el sistema operatiu, les versions de programari ofimàtic o d’altres seran els
indicats pel departament de SITIC de l’ Ajuntament del Prat.
 Els sistemes d’impressió seran facilitats, abonats i mantinguts per la empresa
adjudicatària, o per a qui aquesta delegui. Els models d’equips d’impressió hauran de
ser acordats prèviament amb el departament de SITIC per assegurar que són
compatibles amb la resta de la infraestructura existent a l’escola bressol.
L’empresa adjudicatària es compromet a vetllar pel bon ús del equipament informàtic,
subrogant-se a les obligacions que tenen tots els usuaris del ajuntament del Prat
respecte de l’ús dels mitjans informàtics, tal i com surt en el document (veure Annex)

CLÀUSULA 10
CONDICIONS GENERALS RELATIVES AL PERSONAL


El personal que l’empresa adjudicatària contracti i les modificacions posteriors de la
plantilla s’hauran de comunicar prèviament a l'Ajuntament.



Les baixes, els permisos i les absències del personal adscrit als diferents serveis, per
qualsevol motiu o circumstància, hauran de cobrir-se amb personal suplent, a càrrec
exclusiu de l'empresa concessionària, de manera que en cap moment de la prestació
del servei no pugui quedar reduïda la dotació de personal. Es mantindrà en tot
moment la categoria laboral de la persona substituïda.



Posseir els corresponents certificats
del Registro Central de Delincuentes
Sexuales. Després de la modificació de l’article 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de gener , de protecció Jurídica del Menor, efectuada per la Ley 26/2015, de 28 de
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juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència , disposa
de les certificacions legalment establertes per acreditar que totes les persones que
participen en l’activitat no han estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i per tant, el licitador que resulti
seleccionat haurà d’aportar un certificat negatiu del Registro Central de Delincuentes
Sexuales o un certificat negatiu emes pel Registro Central de Antecedentes Penales
dels professionals adscrits a l’escola bressol municipal La Granota que impliquin un
contacte habitual amb menors. Aquesta documentació o estat del certificat s’haurà de
presentar cada inici de curs i quan es produeixi la incorporació de nou personal que
prèviament l’empresa adjudicatària haurà informat a l’Ajuntament. El mateix s’ha de
fer amb les persones que realitzin alguna substitució.


Els contractes de treball que subscrigui l'empresa adjudicatària amb personal adscrit
a la prestació de servei incorporaran dins de les seves condicions un període de
prova, el màxim establert legalment. Quan hagi transcorregut el temps de prova, el
contractista
establirà les mesures adients per procurar l'estabilitat laboral del
personal adscrit als diferents serveis, per tal de garantir la qualitat del servei. Aquests
contractes s’establiran tenint en compte les condicions laborals i les característiques
del personal adscrit al servei.



L'empresa adjudicatària promourà i vetllarà per la millora en la formació dels
professionals i establirà mecanismes per a la formació permanent del seu personal. A
nivell personal i d’equip.



L'empresa adjudicatària garantirà, sota la supervisió i la coordinació del personal
tècnic de l'Ajuntament, la coordinació dels equips educatius amb els equips de la
resta d'escoles bressol municipals i, quan calgui, amb els centres d’educació infantil i
primària de la zona escolar, així com la coordinació amb altres serveis (serveis
socials, àrees bàsiques de salut (ABS), Centre de Desenvolupament Infantil i
d'Atenció Precoç (CDIAP), Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), serveis de
pediatria, etc.).



El personal de l'equip educatiu del servei d'escola bressol haurà de vestir una
indumentària de treball que faciliti la seva tasca, contribueixi a mantenir les
condicions higièniques del centre i l’identifiqui com a membre de l’equip. Així mateix
l'Ajuntament donarà instruccions sobre l'anagrama que haurà de figurar en un lloc
visible de les peces de vestir. El vestuari ha d’incloure samarreta, pantalons ,
dessuadora i sabates. El vestuari (pantalons i samarreta) caldrà canviar-lo un cop a
l’any, una dessuadora cada dos anys, i unes sabates d’estiu i unes sabates d’hivern
cada dos anys.



L'empresa adjudicatària vetllarà per la cortesia i el comportament educat del personal
dels diferents serveis.

CLÀUSULA 11
CONDICIONS GENERALS. DRETS I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARIA
11.1 Obligacions de l'empresa adjudicatària
 Subscriure, formalitzar i mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de responsabilitat
civil pels danys a tercers que es puguin derivar de l'estat i ocupació de l'immoble, del
funcionament de les instal·lacions i serveis, i del desenvolupament de l'activitat, tot
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garantint que queda coberta la responsabilitat originada per accions o omissions del
personal de l'escola bressol respecte els alumnes.
 Subministrar els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a la perfecta
prestació dels serveis objecte de l’adjudicació.
 L’empresa adjudicatària tindrà l'obligació
d'actualitzar els materials didàctics i
educatius necessaris en cada una de les aules i serveis.
 Tenir elaborat i actualitzat el Pla d'Emergència del centre. Aquest pla s'elaborarà amb
la col·laboració i l'assessorament dels equips tècnics municipals, tot seguint la
normativa vigent.
 L’empresa adjudicatària haurà de tenir el Pla d’autoprotecció, segons Decret 30/2015,
de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, sempre que el
servei sigui per a més de 100 infants.
 Efectuar el cobrament
l’Ajuntament.

de

les

tarifes

dels

diferents

serveis,

establertes

per

 Gestionar les beques i bonificacions de què puguin gaudir alguns usuaris, seguint les
directrius municipals.
 Coordinar-se amb els professionals dels Serveis Socials municipals, a través de les
Comissions Socials i altres canals que es puguin establir.


Admetre qualsevol usuari que compleixi els requisits establerts reglamentàriament
per a la utilització del servei, en compliment de l'apartat d’admissió dels alumnes de la
clàusula 5, punt 5.5 d'aquest plec.

 Respectar les preinscripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, respecte les dades de l'alumnat. Així mateix
haurà de respectar la normativa establerta sobre l'ús de la imatge dels alumnes. A
aquest efecte, haurà de demanar autorització expressa i escrita dels pares, mares,
tutors o representants legals dels menors per a la utilització de la imatge dels infants
de l'escola bressol, en qualsevol mitjà de reproducció, amb una autorització realitzada
pel propi ajuntament.
 Atendre i informar, sempre, a totes les famílies interessades, pel que fa als diferents
serveis del centre, a fi de garantir que puguin triar aquell servei que s'adeqüi més a
les necessitats de l'infant i a les seves pròpies.
 Participar en l’àmbit de coordinació de les escoles bressol municipals i seguir les
orientacions pedagògiques, metodològiques i organitzatives que s’acordin en aquest
àmbit.
 Informar a l’Ajuntament del funcionament del servei i facilitar les inspeccions relatives
al funcionament del centre que disposi l'Ajuntament.
 Fer un bon ús de les instal·lacions i mobiliari, i mantenir-los en bon estat. També s’han
de mantenir en bon estat les plantes i els arbres del pati. Regant-los quan sigui
necessari.
 Portar un inventari dels béns mobles del servei, que en detalli les característiques,
marca i model, valoració i estat de conservació.
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 Fer una enquesta anual als usuaris per a l’avaluació del servei.
 Actuar en tot moment d’acord amb les indicacions i les observacions de l’Ajuntament
sobre el funcionament del servei.
 Permetre i facilitar les inspeccions dels treballs, materials i equips que l’Ajuntament
disposi.
 Introduir les dades dels alumnes a l’aplicatiu RALC de la Generalitat
 Informar l’Ajuntament sobre la prestació del servei. Per això, haurà d’atendre
satisfactòriament les demandes d’informació que li formuli, i ha de presentar
anualment, en els terminis que s’estableixen, la documentació següent i la que
l’Ajuntament exigeixi:
 Abans de l'acabament del curs, llevat que l’Ajuntament indiqui el contrari, i referit al
curs següent:
-Proposta de programació general o Pla anual de centre (PAC)
-Proposta de pressupost per l’any següent justificant conceptes de despesa i ingressos.
-Justificació de despeses i estat de comptes del curs passat.
El pressupost del servei de menjador i dels altres serveis complementaris ha de ser
diferenciat i ha de justificar també despesa i ingrés, incloent-hi el personal de suport.
-Petició d’actuacions de manteniment i conservació, així com de millores de l’edifici,si cal,
tant de les instal·lacions com dels espais exteriors.


Abans d’acabar el primer trimestre de cada curs, llevat que s’indiqui el contrari:

-Compte d’explotació definitiu aprovat per l’òrgan competent de l’empresa adjudicatària
i presentat en els registres que corresponguin. En el compte d’explotació s’hauran de
diferenciar les partides del servei d’escolaritat, del servei de menjador i de la resta de
serveis complementaris.
-Balanç de situació del curs vençut
-Informe de les desviacions produïdes respecte del pressupost aprovat.


Un cop acabat el procés de matriculació:

-Relació d’alumnes matriculats per nivells, amb el domicili familiar
-Relació de professorat, amb les titulacions corresponents, prevista per al curs següent.
 Abans del 15 de setembre:
-Memòria de gestió i activitats realitzades durant el curs anterior.
-Memòria econòmica del curs anterior amb els justificants de despesa
serveis

diferenciat per

-Inventari de béns actualitzat amb la indicació de les característiques, la valoració
econòmica i l’estat de conservació.


De forma semestral:
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-Certificats que indiquin que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries.


Abans del dia 10 de cada mes:
-Còpia del justificant de cotització a la Seguretat Social de tot el personal que presti els
seus serveis a la llar d’infants.
-L’adjudicataria al mateix temps que gestiona les matrícules ha d’informar a les famílies
sobre el preu públic dels serveis, recollir les dades necessàries i presentar a
l’Ajuntament, en el termini i el format que s’indiqui, un fitxer informatitzat amb les dades
dels usuaris dels serveis i les tarifes que s’han d’aplicar segons l’ús dels serveis.
-Es podrà demanar durant la vigència del contracte, a càrrec de l’adjudicatari , la
realització d'1 o 2 auditories sobre la gestió econòmica de l'escola bressol.
-Responsabilitzar-se del tracte correcte del seu personal als usuaris.
-Lliurar mensualment a l’Ajuntament el llibre - registre de reclamacions i denúncies que
obligatòriament ha de tenir, on es registraran totes les que es presentin.
-Vetllar pel control d’entrades i sortides de les persones a les instal·lacions en horari
escolar.
-Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions que exigeixi el
compliment de l’objecte del contracte.
-Assistir a les revisions periòdiques i als treballs de manteniment (comprèn l’atenció i
l’acompanyament a les persones que realitzin els treballs de manteniment a l’escola).
-Notificar a l’Ajuntament la relació de desperfectes i necessitats de manteniment que es
volen realitzar de forma programada i de qualsevol urgència en el moment que es doni.
-Col·laborar amb l’Ajuntament en la informatització del servei en una pàgina web
interactiva i el seu manteniment.
-Col·laborar en el manteniment actiu de les xarxes socials.

-Fer el pagament de les despeses de funcionament següents:
 Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta gestió dels
serveis educatius objecte d’aquest contracte i la seva corresponent formació.
 Les corresponents al servei de menjador amb cuina pròpia. Inclou els aliments , el
personal de cuina i el servei de bugaderia.
 Les despeses derivades de l’ús de les línies telefòniques i de comunicació que hi
hagi a les dependències adscrites a la prestació del servei, així com les despeses
derivades del consum d'electricitat, aigua i gas, i qualsevol altra despesa que es
derivi de l’explotació del servei.
 Les de manteniment i reposició del mobiliari, equipament i material inventariable
educatiu, de parament de cuina, de menjador i de bugaderia, així com el material
de vestuari, de farmaciola, d’oficina i altre material propi del servei d’escola
bressol.

 Les de manteniment de la fotocopiadora.
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 Les corresponents a les activitats complementàries i extraescolars (sortides, etc.)
que realitzi l’escola bressol.
 Totes les altres despeses necessàries per al funcionament ordinari del servei.
11.2

Obligacions de l'adjudicataria derivades de la titularitat municipal
servei. Difusió del servei. Drets d'imatge. Documentació.

del

La titularitat dels equipaments i dels serveis educatius que s’hi presten és municipal. Per
aquest motiu, l'entitat que gestioni el servei municipal d'escola bressol resta obligada a
acceptar que:


La representació externa del servei correspon a l'Ajuntament.



Seguir el pla de comunicació establert per a l’ajuntament per a les escoles bressol
i la petita infància.



Correspon també a l'Ajuntament la titularitat de qualsevol tipus de documentació
derivada de la gestió i prestació del servei.



No es pot utilitzar el nom i la imatge interna o externa dels equipaments i dels
serveis amb motius publicitaris o qualsevol altre motiu d’interès exclusiu del
concessionari, sense que ho autoritzi prèviament i de forma expressa
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.



En qualsevol difusió d’activitats o serveis que dugui a terme el concessionari
haurà de fer-hi constar la titularitat municipal, així com els logotips i la imatge
gràfica de l’Ajuntament. Totes les difusions hauran d'estar autoritzades per
l'Ajuntament i s’hauran de fer d'acord amb els criteris de la imatge corporativa.



En qualsevol element de retolació i senyalització del servei municipal d'escola
bressol haurà de constar-hi sempre el seu caràcter municipal, i es faran de
conformitat amb els criteris i la normativa municipal.



L’Ajuntament també haurà d’autoritzar tots els diferents elements de papereria
(fulls amb encapçalament, sobres, targetes...).



El Projecte Educatiu, així com el funcionament del centre, haurà de seguir les
orientacions i indicacions establertes per la Regidoria d'Educació, i restarà sota la
supervisió i seguiment que exerceixi el personal tècnic municipal responsable de
la coordinació de les escoles bressol municipals.

11.3 Drets de l'empresa adjudicatària
a) Prestar el servei fins a l'extinció del contracte
b) Percebre els preus públics en les quantitats autoritzades
c) Rebre de l'Ajuntament el preu que resulti de l'oferta acceptada pels serveis
efectivament executats.
d) Ser indemnitzat en cas d'extinció anticipada del contracte per causes no imputables a
l’adjudicatari.
e) Qualsevol altre que legalment li correspongui.
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CLÀUSULA 12

CONDICIONS GENERALS. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

12.1 Obligacions de l'Ajuntament
a) Atorgar a l'empresa adjudicatària la protecció adequada perquè pugui prestar el
servei adequadament.
b) Garantir a l'empresa adjudicatària la percepció de la retribució econòmica que
s'estableixi.
c) Posar en coneixement de l'empresa adjudicatària qualsevol qüestió que pugui ser
objecte d'actituds i mesures preventives sobretot en supòsits de malalties infeccioses
i contagioses.
d) Totes les tasques de manteniment i neteja de l’escola, excepte les de bugaderia.
e) Rescatar l’adjudicació.
f) Suprimir el servei, d'acord amb el procediment legalment establert.

CLÀUSULA 13
CONTROL I SEGUIMENT DEL SERVEI
13.1 Aspectes de control i seguiment de la gestió del servei
L'Ajuntament vetllarà pel correcte funcionament del servei d'escola bressol que presta, i
per aquesta raó, exercirà les facultats d'inspecció, control i avaluació de l'execució del
contracte.
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de :
a) Presentar a l’administració tot allò que es demani per a poder fer tasques de
supervisió, seguiment i inspecció del compliment del contracte mitjançant personal
tècnic adscrit al Departament d'Educació de l'Ajuntament. Aquest personal tècnic durà
a terme un seguiment pedagògic, econòmic, d'organització i funcionament, així com
de les incidències de la gestió i de l'avaluació durant i al final del curs escolar.
b) Presentar els documents necessaris per a poder fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari.
A aquest efecte, l'Ajuntament pot inspeccionar el servei i les seves instal·lacions, i la
documentació relacionada amb l'objecte del contracte i dictar les ordres per mantenir
o restablir la prestació corresponent. L'Ajuntament, en exercici de la seva potestat,
exigirà al adjudicatària la realització i assumpció del cost de les auditories.
c) Col·laborar en l'execució d'enquestes entre els usuaris dels serveis per a un control
de qualitat. Organitzar i executar campanyes d'informació i sensibilització ciutadanes
sobre temes educatius relacionats amb el servei.
d) Acatar les normes d'ús que dicti l’ajuntament que es considerin necessàries per al
bon funcionament del servei.
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e) L’empresa adjudicatària es compromet a informar a l'ajuntament sobre la prestació
del servei atenent satisfactòriament les demandes d'informació que se li formulin.
f) L'empresa adjudicatària haurà de designar un/a representant que serà la persona
responsable de la coordinació general del servei, del seguiment del funcionament i de
respondre davant qualsevol incidència en relació al desenvolupament del contracte.

13.2 Comissió de seguiment del servei
Es crearà una comissió de seguiment del servei d'escola bressol en la que participarà un
representant de l'empresa adjudicatària, la direcció del centre i el/la responsable
municipal. Aquesta comissió es reunirà sempre que l'ajuntament ho consideri necessari.
La comissió de seguiment persegueix com a finalitat la revisió del funcionament ordinari
del centre i l'anàlisi de les incidències que s'hagin produït, així com la millora dels
protocols d'actuació i eines a nivell pedagògic, organitzatiu i de gestió del centre que
garanteixin la prestació d'un servei de qualitat. Així mateix, la comissió aportarà
suggeriments i propostes de millora.

13.3 Inspecció i control higiènic i sanitari del centre
Els serveis contractats estaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància del
Departament d'Educació i del Departament de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament del
Prat. El servei municipal de salut pública efectuarà, periòdicament, les inspeccions
higiènic-sanitàries i l'anàlisi dels productes del servei de menjador de l'escola bressol,
així com també realitzarà controls del personal manipulador.
Tota la documentació relacionada amb el centre ha d'estar a disposició de l'Ajuntament
i/o de l'auditoria educativa i sanitària que la sol·liciti.
13.4 Registre d'incidències
La direcció del centre enregistrarà les incidències diàries en aquest servei. El registre
d'incidències serà lliurat mensualment al/la responsable municipal. En el cas de lesió o
d'altres circumstàncies que es produeixin durant el normal desenvolupament de l'activitat
de l'escola s'informarà immediatament al tècnic municipal de referència.
La inspecció facultativa revisarà l'actuació de l'empresa adjudicatària i aquesta estarà
obligada a facilitar quantes dades es precisin sobre la prestació del servei. D'aquestes
inspeccions sempre resultarà un informe escrit del qual s'haurà de lliurar còpia al/la
representant municipal dels centres.
Si ho considera convenient, l'Ajuntament també podrà encarregar tasques específiques
de control a una altre instància externa. En aquest cas, quedarà constància per escrit del
resultat d'aquestes activitats.
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CLÀUSULA 14
AVALUACIÓ DEL SERVEI
L'avaluació de l'escola bressol persegueix assenyalar àrees de debilitat, reconèixer errors
i realitzar els canvis oportuns en la gestió. Permetrà a l'Ajuntament diagnosticar els
errors o problemes de funcionament i establir les estratègies per iniciar accions
correctives, així com conèixer el context per inserir els esforços cap a la millora. D'altra
banda, també constitueix una metodologia formativa per tots els qui participen i
representa l'exercici del principi de transparència i accés lliure a la informació.
14.1

Sistema d'avaluació

L'Ajuntament comprovarà que l’empresa concessionària presta el servei conforme exigeix
la normativa i les condicions especificades en els plecs.
Els criteris d'avaluació estaran basats en les següents àrees d'avaluació:
 Àrea tècnic - pedagògica (nivell de correlació entre els objectius i activitats
programades amb els resultats obtinguts).
 Àrea d'organització o gestió del servei (anàlisi de l'efectiu compliment dels protocols
de funcionament dissenyats per a l'organització del centre i la comunicació amb les
famílies).
 Àrea de qualitat del servei (grau de compliment de les propostes de millora efectuades
anualment així com el grau de satisfacció dels usuaris).
 Àrea econòmica (nivell de correlació entre els recursos previstos i els realment
utilitzats).
El seguiment i l'avaluació del servei s'executarà a través de la implantació d'un sistema
d'indicadors definits per l'Ajuntament per a cadascun dels àmbits del servei anteriorment
descrits. La valoració dels resultats obtinguts es reflectirà en l'informe anual d'avaluació
del servei. De la detecció de deficiències i/o punts febles es derivaran accions preventives
i/o correctores que revertiran directament en la nova programació. Així mateix, els punts
forts detectats podran formar part de la nova programació.
14.2

Memòria final

L'empresa concessionària haurà d'elaborar i presentar una memòria abans del 15 de
setembre i a l'acabament del servei. Com a mínim, la memòria anual haurà de
contemplar els següents aspectes relacionats amb la prestació educativa:
 Avaluació del Projecte Educatiu i de la Programació general anual.
 Avaluació de la programació didàctica.
 Avaluació de la gestió organitzativa del centre.
CLÀUSULA 15
DURADA DEL CONTRACTE
La vigència d'aquest contracte serà per dos anys i podrà prorrogar-se, per acord de
l'òrgan competent, fins a un període màxim de dos anys més, prorrogables en períodes
d'un any.
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L'establiment del termini d’adjudicació s'entén, en qualsevol cas, sens perjudici de la
facultat municipal d'acordar el rescat o declarar la seva extinció per causa imputable a la
concessió, de conformitat amb allò que preveuen el present plec i la legislació general
d'aplicació al contracte.

CLÀUSULA 16
CLÀUSULES ECONÒMIQUES
16.1

Pressupost màxim de la prestació dels serveis

El pressupost màxim de licitació per a la gestió i execució de la totalitat dels serveis
contractats serà de 595.800,00 cinc-cents noranta-cinc mil vuit-cents euros
(exempt d’IVA).
Aquest pressupost té caràcter variable, segons s'especifica a la clàusula 7 d'aquest plec, i
per tant només es facturarà a l'Ajuntament el cost dels serveis prestats.


En el cas que l’empresa concessionària estigués exempta d’IVA hauria de presentar
el certificat expedit per la delegació d’Hisenda de reconeixement d’entitat o
establiment de caràcter social.



El pressupost màxim es refereix al curs sencer, comprès entre els dies 1 de
setembre i el 31 de juliol de l'any següent, ambdós inclosos.



Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del
contracte, i els imports referits comprenen l’assistència mitjana dels últims cursos.
Que ha estat la següent:
Curs 2018-2019
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI ACOLLIDA FIXES: 14 infants
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI ACOLLIDA ESPORÀDICA: 5 infants
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI MENJADOR :50 infants
USUARIS/RES SERVEI JULIOL 2019: 66 infants
USUARIS/RIES ACOLLIDA JULIOL: 14 fixes i 6 esporàdics
USUARIS/RIES MENJADOR JULIOL: 46 infants
Curs 2019-2020 (setembre 2019 a març 2020)
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI ACOLLIDA FIXES: 14 infants
MITJANA USUARIS/RIES ACOLLIDA ESPORÀDICS: 5 infants
MITJANA USUARIS/RIES MENJADOR: 58 infants
USUARIS/RES SERVEI JULIOL 2019: 17 infants
USUARIS/RIES ACOLLIDA JULIOL: no va haver
USUARIS/RIES MENJADOR JULIOL: 16 infants
Curs 2020-2021
MITJA USUARIS/RIES SERVEI ACOLLIDA FIXES: no acollida
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI ACOLLIDA ESPORÀDICA: no acollida
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI MENJADOR: 55 infants
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USUARIS/RES SERVEI JULIOL 2020: 72 infants
USUARIS/RIES ACOLLIDA JULIOL 2020: no acollida
USUARIS/RIES MENJADOR JULIOL 2020:56 infants
Curs 21/22
Actualment a l’escola (data a abril 2022):
N-0: 8
N-1: 38
N-2: 57
N-2 MATINS: 18

TOTAL: 121.

Queden 6 places vacants:
1 a N-1
3 a N-2
2 a N-2 MATINS(que al proper curs passa a ser N-2 de tot el dia)

Serveis de menjador i acollida:
Menjadors fixes: 81
Menjadors esporàdics: 5
Acollida fixe: 7
Acollida esporàdic: 5


El pressupost comprèn la totalitat del contracte i totes les despeses i costos
accessoris exigits en aquest plec de condicions, en qualsevol cas, a l’oferta
econòmica presentada pels licitadors s’entendrà inclòs:
a) La gestió del servei de l’escola bressol per a 127 places amb els serveis
complementaris que li són propis: menjador, acollida , escola d'estiu i Espais
familiars.
b) Les despeses de funcionament detallades al PPT.
c) L’import de les càrregues laborals de tot ordre.
d) Les despeses generals i el benefici industrial.
e) L’import dels treballs accessoris o auxiliars.
f)

Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat
i higiene en el treball, i els honoraris corresponents.

g) Les despeses corresponents al control de qualitat.
h) Les despeses de licitació i formalització del contracte.
i)

La imposició fiscal derivada de la adjudicació i de l’activitat de l’adjudicatari en
la seva execució.

j)

Totes aquelles despeses derivades de les obligacions de l’adjudicatari previstes
en els plecs de clàusules administratives i tècniques.
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Aquest pressupost d’explotació no serà objecte d’actualització i es mantindrà inalterable
durant tot el termini contractual del contracte amb l’excepció dels supòsits de
modificacions del contracte.
16.2

Procediment de retribució de l’adjudicatària

El procediment per determinar la retribució de l’empresa adjudicatària és el següent:
a) L’adjudicatària expedirà mensualment una factura, adjuntant els documents que
acreditin les prestacions realitzades cada mes i el detall de les tarifes aplicades a
cadascuna de les persones usuàries del servei. (s’adjunta model a l’Annex IV).
b) La factura especificarà el cost total del servei (el cost total dividit pels 11
mesos)amb els imports que s’hagin de deduir de l’ingrés de les famílies per
determinar la quantitat a pagar a càrrec de l’aplicació pressupostària
específicament habilitada per l’Ajuntament. Singularment es deduirà la suma de
les tarifes a que es refereix la lletra anterior i, en el seu cas, l’import de les beques
i ajuts (quotes de la tarifació social) que puguin gaudir algunes de les persones
usuàries, que sempre seran assumides per l’ajuntament.
c) La factura i els documents annexos han de ser revisats i conformats pel tècnic
designat a l’efecte per l’àrea corresponent, en el termini màxim de deu dies
naturals. En cas de disconformitat, es retornaran a l’adjudicatari les factures
presentades, atorgant-li un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del
següent al de la recepció, perquè pugui efectuar reclamacions o presentar una
nova factura amb les rectificacions corresponents.
L’adjudicatària, conforme a les previsions de les clàusules 11.1 i 11.3, gestionarà
el cobrament de les tarifes dels diferents serveis.

CLÀUSULA 17
RÈGIM TARIFARI
Les tarifes de cada un dels serveis seran les aprovades per l’Ajuntament i vindran fixades
cada curs per les ordenances fiscals municipals. Vindran desglossats pels serveis
següents: servei d'escolaritat, servei de menjador, servei d'acollida i escola d'estiu, i
espais familiars.
Les tarifes dels diferents serveis de l'escola bressol per al curs 2021/22, les quals estan
subjectes a l'aprovació per part del Ple municipal, es relacionen a l'annex III.
En el moment de la matrícula es cobrarà a la família una mensualitat per avançat en
concepte de reserva de plaça, i en el mes exempt de quota es cobrarà la quota anual en
concepte de material i activitats educatives.
Les tarifes del servei escolar s'abonaran en 10 mensualitats ordinàries, més les del
període de l’escola d’estiu.
Per cada servei objecte d’aplicació d’aquests preus públics, l’adjudicatària haurà d’expedir
una factura o justificant del pagament per a la persona usuària, que contingui el detall de
cadascun dels serveis, tarifes i, en el seu cas, bonificacions aplicades.
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