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Adreça de l'activitat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT,
EFICIÈNCIA DEL CONTRACTE I INFORME D’INICI:

IDONEÏTAT

I

“De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.”
L'Ajuntament del Prat és titular de l'Escola Bressol Municipal La Granota, amb capacitat
per a 127 infants.
L’objecte del present contracte és determinar les condicions del servei de gestió integral i
funcionament de l'Escola Bressol Municipal La Granota , del carrer Sarajevo, 5 del Prat
de Llobregat.
Consisteix en el servei de gestió de l’escola bressol que haurà d’oferir, a més del servei
d’escolarització, el servei de cuina/menjador, l’acollida de matí i la permanència de tarda
(si s’escau), el casal d’estiu i els serveis familiars com a serveis principals i aquells altres
que resultin complementaris i/o suplementaris.
La necessitat que satisfarà aquesta proposta de contractació és garantir la continuïtat del
servei de l’escola bressol municipal La Granota, per un període de dos anys prorrogable
dos més.
El fet de procedir a l’esmentada contractació és per la necessitat de donar continuïtat al
servei de l’escola bressol municipal La Granota, amb l’objectiu de garantir una major
cobertura de la demanda de les famílies que sol·liciten plaça d’escola bressol per als seus
infants i que ens permeti adequar-nos millor a les necessitats d’escolarització dels infants
de primer cicle d’educació infantil.
Atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per poder assumir la tasca
anteriorment descrita, es proposa procedir a la contractació de tercers, tot d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de
tracte d’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un servei especialitzat pel
servei integral de gestió i funcionament de l’escola bressol municipal La Granota.
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1) OBJECTE:
L’objecte del present contracte és el Servei de gestió integral i funcionament de
l'Escola Bressol Municipal La Granota, del carrer Sarajevo, 5 del Prat de
Llobregat.
L'escola bressol municipal La Granota ofereix el servei d'escola bressol pròpiament dit,
que és el principal, juntament amb els serveis complementaris que li són propis
(menjador/descans, acollida i permanències), el casal d’estiu, tot ells d'ús exclusiu pels
usuaris del centre.
Els serveis familiars i aquells altres que en resultin complementaris i/o suplementaris són
de prestació obligatòria per l'adjudicatari i d'utilització opcional per les famílies del
municipi.
2) LOTS: No. Ja que l’Escola bressol La Granota forma una unitat de gestió, i que per la
seva naturalesa precisa d’una coordinació en l’execució de les diferents prestacions que
podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de
contractistes diferents,prioritzem un model de gestió integrat donada l’estreta relació
dels diferents àmbits del servei que responen a una sola finalitat i a un objectiu comú de
caràcter educatiu.
3) CPV 2008:
Els codis CPV, CPA i CCAE d’aquest contracte són:
CPV: 80110000-8 Serveis d’Ensenyança Preescolar
CPA: 85.10.10, Serveis d’Educació Preprimària
CCAE: 8510 Educació Preprimària
4) RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Joan Carles Navarro Morera
Cap d’Educació
Te. 93 379 00 50 ext. 5333
navarrom@elprat.cat
5) NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS DEL DEPARTAMENT QUE
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
Joan Carles Navarro Morera
Cap d’Educació
Elisabet Ribes Riera
Coordinadora 0-3 anys
6) CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: SI/NO.

MEDIAMBIENTAL

A

L’empresa adjudicatària ha de garantir en tot cas, a les persones treballadores adscrites
a l’execució d’aquest contracte les condicions laborals que estableixi el conveni laboral
del sector que resulti de l’aplicació
7) ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?: Si
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8) TERMINI:
La durada serà de 2 anys i posteriors pròrrogues (1+1, per tant fins a 4 anys)
Període execució serà el curs escolar del 1 de setembre al 31 de juliol.
9) PRÒRROGA:
Si, 1 any de pròrroga + 1 any de pròrroga
10) PRESSUPOST ANUAL DEL CONTRACTE, SENSE IVA:
El pressupost màxim de licitació per a la gestió i execució de la totalitat dels serveis
contractats serà de 595.800 euros exempt d’IVA
Aquest pressupost màxim es desglossarà de manera que:
L’Ajuntament abonarà a l’empresa adjudicatària la factura que presenti cada mes, de
conformitat amb lo establert en el Plec tècnic.
10.1) DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST:
Concepte
Costos directes

Import
566.109,79 €

Despeses de personal docent i no docent

524.826,14 €

(sous i salaris, suplències, Formació,
vestuari i altres despeses de personal).
Despeses generals de subministraments i
comunicacions:
electricitat, aigua, gas, telèfon.

15.425,00 €

Despeses de funcionament material
educatiu i varis fungible
Despeses de cuina, neteja cuina i
bugaderia.
Costos indirectes
Despeses de Direcció tècnica i
administracio
Benefici industrial ( 4'75%) de les
despeses directes del servei
TOTAL COST SERVEI

4.849,65 €
21.009,00 €

29.690,21 €
2.800,00 €

26.890,21 €
595.800,00 €

11) TIPUS D'IVA: exempt d’IVA
12) DETERMINACIÓ DEL PREU: A un tant alçat
13) POSSIBLES MODIFICACIONS:
Les possibles modificacions d’aquest contracte tan augment com disminució venen
donades perquè es presentin canvis en les necessitats del propi servei:
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 Augment d’infants amb Necessitats Educatives Especials que requereixi més
vetlladors per atendre’ls.
 Que les necessitats del servei requereixin més personal per atendre demandes i
organització del propi servei.
 Tancament d’aules per baixada de la demanda.
 Augment de serveis d’atenció a les famílies (nous serveis com espai familiar, espai
nadó o espai de joc).
Aquesta modificació serà com a màxim del 20% anual de l’import d’adjudicació del
contracte.
14) ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD):
Si.
15) ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL?
Si.
S’adjunta a l’annex la relació de personal objecte de subrogació i la informació requerida
de conformitat amb l’art. 130 LLCSP.
16) ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?: SI
17) SUBCONTRACTACIÓ:
Si. L’empresa adjudicatària gestionarà el servei de forma directe i només podrà
subcontractar en el cas dels serveis de gestoria i psicopedagogia.
18) LLOC:
Escola bressol municipal La Granota del c. Sarajevo, 5 – 08820 el Prat de Llobregat
19) FORMA DE PAGAMENT:
L’habitual de l’administració prèvia presentació mensual d’una factura expedida per
l’adjudicatari.
20) GARANTIA:
Definitiva: SÍ, la legalment establerta.
Raons de l’exempció:
Devolució de la garantia: Previst legalment
21) TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE: No procedeix.
22) SOLVÈNCIA:
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En relació a la solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article 87 de la LCSP,
es proposa la presentació dels següents mitjans d’acreditació:


Declaració sobre el volum anual de negoci, en l’àmbit al qual es refereix el
contracta, referit al millor dels tres últims exercici, que haurà de ser igual o
superior a la de l’anunci de licitació.

En relació a la solvència tècnica i professional, de conformitat amb l’article 90 de la
LCSP, es proposa la presentació dels següents mitjans d’acreditació:

 Relació dels principals serveis o treballs realitzats suport educatiu o en la gestió

integral d’escoles bressol durant el darrers tres últims anys que inclogui import,
dates i destinatari públic o privat, d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixin l’objecte del contracte.

23) RESTA DE CONDICIONS:
Segons plec de condicions tècniques.
24) PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
L’adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura
mínima de 900.000,00 euros
25) CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
Puntuació de la totalitat dels criteris: fins a 100 punts
La licitació per a l’adjudicació del contracte, es realitzarà de conformitat amb els criteris
següents:
A. CRITERIS AVALUABLES DEPENENTS D’UN JUDICI DE VALOR
B. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA

A
A1

Criteris

pes

CRITERIS AVALUABLES DEPENENTS
D'UN JUDICI DE VALOR

45

Projecte tècnic d'escola bressol

45

Projecte pedagògic

15

| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

5/10

Gestió de personal

5

Adaptació

5

Espais Familiars

10

Atenció famílies

5
5

B

Avaluació
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
OBJECTIVA

55

B1

Oferta econòmica

40

B3

Millora per oferiment en hores de
suports
Disposar d'un conveni en formació
en formació professional en
alternança i dual

B4

Oferiment d'una Supervisió de
l'equip d'educadores

3

B5

Propostes de formació a cuineres i
administrativa

2

B2

B6

Propostes de formació del personal
de Serveis familiars
TOTAL PUNTS

4

2

4
100

1.-Criteris subjectius que depenen d'un judici de valor (màxim 45 punts)
El licitador haurà de presentar un projecte tècnic per tal de procedir a la
valoració d’aquests criteris basats en judici de valors que no podrà superar els
25 fulls a dues cares (50 pàgines) mida DIN-A4, correctament paginats amb un
marge superior i inferior de 2’5cm , redactat en Verdana 10 i un interlineat
senzill , amb un marge esquerra i dret de 3 cm, les 50 pàgines no inclouran la
portada ni l’index. En cas de superar l’extensió no serà valorat a partir del
màxim establert de 50 pàgines.
Estarà completament indexat i haurà de seguir l’ordre establert en els següents
apartats i subapartats.
Projecte tècnic d'escola bressol (50 pàgines)
1 .Projecte pedagògic.(20 pàgines)
2. Gestió del personal.(6 pàgines)
3. Adaptació/familiarització ( 6 pàgines)
4. Espais Familiars (7 pàgines)
5. Atenció a les famílies. (6 pàgines)
6. Avaluació. (5 pàgines)
1.Projecte pedagògic..........................................................Màxim 15 punts
Es valorarà aquests items:
a. Sobre el model d’intervenció educativa (màx. 10 punts)
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Es valoraran propostes que busquin la participació activa de l'infant.
Es valoraran propostes que incloguin el joc com a principal eina d'aprenentatge.
Es valorarà que es doni importància a l’aprenentatge significatiu i que es justifiqui en
l’enfoc d’intervenció de l’adult.
Es valorarà positivament una mirada globalitzada de l’aprenentatge.
Es valoraran la integració de les rutines en la vida del centre i de l’infant.
Donarem importància a les propostes que recullin innovacions a nivell d’espais,
materials i l’estètica de l’escola.
Es valorarà una visió comunitària de l’escola que reculli propostes innovadores amb
famílies i barri o ciutat.

b. Grau d’adequació del concepte d’infant i la intervenció educativa amb el model
pedagògic d’escola que es planteja. Valorarem la coherència entre el concepte d’infants i
les propostes educatives que plantegen (màx.3 punts)

c. Presentació d'un pla de treball en xarxa amb altres escoles i iniciatives relacionades
amb l’educació infantil de la ciutat. Es valorarà la innovació en propostes que actualment
no s’estiguin fent i siguin coherents amb les linies que marca el Plec tècnic (màx. 2
punts)

2. Gestió del personal......................................................... Màxim 5 punts
a) Es valorarà un Model de coordinació pedagògica amb la concreció dels objectius
bàsics de les reunions de coordinació de l'equip i adequat a l’organització del plec.
Fins a 1 punts
b) Es valorarà una bona distribució de la previsió i cobertura de les absències que es
puguin generar . Fins a 1 punts
c) Es valorarà un plantejament de Pla de formació del personal. Amb tipus i hores
de formació que s’hi destinaran. I a quina part de l’equip es destina la formació.
Fins a 2 punt
d) Propostes de professionals de suport que aporta l'empresa per assessorar i
orientar a la direcció i a l'equip de l'escola bressol La Granota. Fins a 1 punt

3. Adaptació/Familiarització.................................................Màxim 5 punts
a) Paper de l’escola envers la necessitat de les famílies. Es valoraran les propostes
que atenguin els interessos de
infants, famílies i educadores. Valorarem
positivament quin tipus d’espai i acompanyament fem amb les famílies en aquest
període. Valorarem propostes innovadores i integrades dins del projecte educatiu
del centre. Fins a 3 punts
b) Es valorarà les propostes d’organització del personal que estiguin més en relació
amb els objectius que ens proposem . Fins a 2 punts.
4. Espais Familiars.............................................................Màxim 10 punts.
a) Es valorarà quins serveis es poden oferir i quins objectius es pretén aconseguir.
Valorarem aquelles propostes que puguin millorar els espais que actualment
disposem. Fins a 3 punts.

| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

7/10

b) Es valorarà positivament les propostes innovadores de com integrar els espais
dins del centre i dins de la comunitat, dins del barri i dins de la ciutat. Posarem
especial atenció en la vinculació amb Acció Social, salut i cultura , i com podem
generar projectes conjunts millors dels que ja tenim. Fins a 4 punts.
c) Propostes de recursos que es poden oferir dins del marc dels espais familiars. Es
valoraran les propostes més innovadores de tipus formatiu, lúdic i relacional que
es puguin oferir. Fins a 3 punt.

5. Atenció a les famílies de l'escola bressol........................... Màxim 5 punts
a) Pla d'acollida i d'integració de les famílies de nova incorporació, molt especialment
de les de procedència estrangera. Es valoraran les propostes i els objectius
d’accions més innovadores i que respectin la diversitat i la incorporació al model
d’escola. Fins a 2 punt.
b) Programes
de
treball
amb
les
famílies
(Formació,
participació,
serveis...).Descripció dels programes i espais de formació i d'intercanvi valorant
positivament les que s’integrin des d’una visió comunitària de l’escola. Fins a 3
punts.

6. Avaluació. ........................................................................Màxim 5 punts.
a) Presentació d’elements per a valorar els serveis de l’escola. Avaluació del PAC (Pla
anual de centre).Objectius i indicadors d’avaluació aplicables a cada un dels
serveis del centre i descripció del procediment per a la recollida d’informació. Es
valoraran eines informàtiques amb les que es puguin exportar i comparar
resultats. Fins a 2 punts.
b) Avaluació dels espais familiars. Metodologia per avaluar objectius i indicadors de
qualitat. Es valorarà que sigui una valoració sistemàtica i alineada amb els
objectius del servei. Fins a 2 punts.
c) Indicacions de seguiment i resultats d’atenció als suggeriments, queixes i
reclamacions de tots els serveis. Es valorarà uns criteris i protocols clars. Fins a 1
punt.

B. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA. (màxim 55 punts)
Només passaran aquesta fase aquelles propostes que hagin obtingut un mínim de 30
punts a la fase d’avaluació dels criteris de judici de valors.
B.1. Oferta econòmica. Màxim 40 punts.
Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la següent fórmula:
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X=[ 1- (oferta a valorar – millor oferta ) ] x núm. punts
Pressupost de licitació
Si el licitador no presenta cap baixa respecte del pressupost de licitació, el valor serà 0, i
no s’atendrà al càlcul resultant de la fórmula.
Es considerarà que pot incórrer en preu anormal o desproporcionat el d’aquelles ofertes
que siguin 5 unitats percentuals per sota de la mitjana de les ofertes presentades. La
mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a la
licitació, llevat de l’oferta més alta i la més baixa, que no tindran en compte per a
l’esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a
cinc, per calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes.
En el cas de presentar-se una sola oferta quan sigui 10 unitats percentuals per sota del
pressupost màxim de licitació.
B.2. Millora per oferiment d’hores de suport. Màxim 4 punts
Oferiment d'hores de suport superior a l'establert al plec de prescripcions tècniques
destinat a l'execució de tasques que requereixi la pròpia escola (vetlladors,reforç
adaptació, reforç a grups...). Si no s’aporta cap bossa fora de l’establert en el Plec seran
0 punts.
Per cada 10h 1 punt fins a un màxim de 4 punts.
Per
Per
Per
Per

cada
cada
cada
cada

10h
20h
30h
40h

...................................
...................................
...................................
...................................

1
2
3
4

punt.
punt.
punt.
punt.

B.3. Disposar d’un conveni en formació professional en alternança i dual .
Màxim 2 punts
Tenir establert un conveni amb un centre de Formació Professional per a dur a terme un
conveni de formació professional en alternança i dual a la pròpia escola bressol. Si no
s’ofereix, 0 punts.
Cal presentar l’acreditació corresponent :Una còpia del conveni que s’hagi establert amb
l’ Institut d’educació secundària pertinent.
B.4 . Oferiment d’una Supervisió de l’equip d’educadores. Màxim 3 punts
Oferir una supervisió de l’equip per una empresa externa i per professionals de la
supervisió. Si no s’ofereix, 0 punts.
Per cada 1´30 hores de supervisió 0´50 punts fins a un màxim de 3 punts.
1’30h
3’00h
4’30h
6’00h
7’30h
9’00h

Supervisió
Supervisió
Supervisió
Supervisió
Supervisió
Supervisió

..........................................0’50
..........................................1’00
..........................................1’50
..........................................2’00
..........................................2’50
..........................................3’00

punt
punt
punt
punt
punt
punt

B.5. Propostes de formació a cuineres i administratives. Màxim 2 punts.
(Formació d’un mínim de 5 hores sinó ,seran 0 punts)
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1. Formació per l’administrativa...............................................................1 punt
2. Formacions per a la cuinera i l’ajudant de cuina....................................1 punt
B.6.Propostes de coordinació o de supervisió per tot el personal dels Serveis
familiars. Màxim 4 punts.
Per cada 1´30 hores de supervisió 0´50 punts fins a un màxim de 4 punts.
1’30h Supervisió ..........................................0’50
3’00h Supervisió ..........................................1’00
4’30h Supervisió ..........................................1’50
6’00h Supervisió ..........................................2’00
7’30h Supervisió ..........................................2’50
9’00h Supervisió ..........................................3’00
10’30h Supervisió ........................................3’50
12’00h Supervisió ........................................4’00

punt
punt
punt
punt
punt
punt
punt
punt

Per l’acreditació dels criteris B2,B4,B5,B6 cal presentar la declaració responsable
corresponent.
La totalitat d’hores a B2,B4, B5 i B6 fa referència a hores anuals.
25) ANNEXOS DEL CONTRACTE: Sí, relacionats al plec tècnic.
26) DADES COMPTABLES:
1. PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES: 22 041 3231 (227.995) d’Educació
2. CENTRE/S DE COST: 2.05.2.04
UNITAT TRAMITADORA: GE0002250 Educació

El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades per
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

l’Alcaldia,

dóna

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS

Vist i plau
F_GRPFIRMA_TALCALDE
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