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Identificació de l’Expedient:
Denominació del contracte:

Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:

CONTRACTACIO
SUBIMINISTRAMENT
DE
MATERIAL SENSORIAL PEL PATI PER LES
AULES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA
BALENA
2021 1430
Subministrament

INFORME DE NECESSITAT
ANTECEDENTS
PRIMER.- La Junta de Govern local d’aquest Ajuntament en sessió celebrada en data
21 de setembre de 2021, va aprovar la sol·licitud d’ajut del Catàleg de serveis 2021 en
el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023, següent:
Recurs Econòmic:
Codi

Recurs

Actuació per la qual C o d i
sol·licitem Ajut o recurs
E xp e d i e n t
Ajuntament
33183 Equipaments
responsables Llar d’Infants Municipal 2021_1034
2030: Adquisició de materials i “La Balena” Sant Cugat
equipaments per a l’estimulació Sesgarrigues
sensorial
La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 29/10/2021, va dictar un decret
amb número de registre 11937 sobre “Resolució del procediment en concessió d’ajuts
econòmics en règim de concessió directa amb concurrència, del recurs econòmic
Equipaments Responsables 2030: adquisició de materials i equipaments per a
l’estimulació sensorial, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb l’aprovació de la concessió
d’ajuts econòmics, entre els quals, el corresponent a l’Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues, següent:
Ens
Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues

Actuació
Llar d’infants municipal
“La Balena” Sant Cugat
Sesgarrigues

Import a concedir (EUR) Codi XGL
17.021,13€ 21/Y/313296

SEGON.- La Direcció de la Llar d’Infants la Balena vam planificar finançar amb la
subvenció que la Diputació de Barcelona atorgués l’adquisició de materials i
equipaments per a dotar-nos d’eines per treballar l’estimulació sensorial dels infants de
la Llar.
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En aquest sentit INFORMO:
1. Que és necessari dur a terme la contractació del contracte de subministrament
per a l’adquisició de material i elements pedagògics per treballar l’estimulació
sensorial dels infants de la Llar..
2. Que amb tal necessitat he aconseguit dos pressupostos de l’empresa HERMEX
IBERICA S.L, un dels elements i material pel pati de la Llar i un altre dels
elements i material per a les aules de la Llar. Es detallen a continuació:


Pressupost dels elements i material pel pati de la Llar per valor de
1.273,50€ + 267,44€ d’IVA (21%) = 1540,94€
El pressupost es detalla a continuació:

1.4760

Mirall gegant d'exterior convexe

1

106,85

106,85

Fet d'acrílic resistent a les esgarrapades ideals per a qualsevol racó de la classe o del pati. Poden col·locar-se tant a l'interior com en l'exterior. Vénen amb
coixinets adhesius i suports de fixació de cantonada per a la fixació en qualsevol superfície plana. Dimensions 78 cm x 78cm.

57845.020

Kit els meus primers cotxes

1

349,99

349,99

Subministrem muntat
Color: multicolor. Consta d'1 prest blau, 1 oto-mòbil d'1 plaça taronja i 1 oto-mòbil 2 places verda clar. Corre passadissos presto: l: 70 cm. Rentada amb
esponja. Es lliura muntat. Polietilè gruixut.

1.6634

Tunel 50x80x50cm exterior ludinatura

1

421,67

3
4
9
,
9
9

421,67

Subministrem muntat
Amb la nostra nova gamma de jocs per al pati, transformarem l'espai en una zona de joc i experimentació de manera segura. Tota la col·lecció està pensada
perquè els nens tinguin un joc autònom i que siguin ells sempre els protagonistes sense necessitat que el joc sigui dirigit per cap adult. el disseny baixet i robust
fa que siguin totalment segurs. La col·lecció està
formada per rampes, galledes, passarel·les, túnels…
els nostres jocs estan fabricats de manera artesanal,

1.6633

Puente
passarel·la 50x80x16cm exterior ludinatura

1

299,42

299,42

Subministrem muntat
Amb la nostra nova gamma de jocs per al pati, transformarem l'espai en una zona de joc i experimentació de manera segura. Tota la col·lecció està pensada
perquè els nens tinguin un joc autònom i que siguin ells sempre els protagonistes sense necessitat que el joc sigui dirigit per cap adult. el disseny baixet i robust
fa que siguin totalment segurs. La col·lecció està
formada per rampes, galledes, passarel·les, túnels…
Els nostres jocs estan fabricats de manera artesanal,

1.6756

Gran set de 13 utensilis de joc reals

1

95,57

Fabricats en metall i fusta. Aptes per al joc de sorra i aigua, compost per:
el conjunt està format per 5 coladors metàl·lics que van dels ø 40,5cm als ø 16 cm.
4 pales metàl·liques que van de els. llarg 30,5 – ample 10,5 la gran a llarg 14 -a ample 5 cm la més petita. set de 3 pots metàl·lics. Dim del
més gran 37 cm. De diametro



Pressupost dels elements i material per les aules de la Llar per valor de
3.948,00€ + 829,08€ d’IVA (21%) = 4.777,08€
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1.9599

Cortina anell sensorial de fibres òptiques

1

508,08

508,08

Dimensions: llarg aprox. 250cm muntades en un cèrcol de diàmetre 70cm.
Pensat per a instal·lar-ho al sostre creant així una espectacular cortina sensorial. La part superior està acabat en mirall magnificant
així la sensació sensorial que reben els nens.

1.4901

Gran set de cubs sensorials - Pack de 12 unitats

1

124,13

124,13

El set està compost de 12 galledes de dues grandàries. 4 de 15x15cm. I 8 de 7,5x7,5cm. Les galledes canvien de color quan els
nens giren els blocs. Realitzats en plàstic- cada galleda és alimentada per dues piles aa ( no inclosa).

53248.171

Set de 4 petits ous lluminosos varis assortits

1

12,70

12,70

Color: diversos - altura: 9 cm. - plàstic. Experiència fascinant - aquests ous aporten la màgia lluminosa en un espai sensorial.
Observi els canvis subtils de colors que conviden a una exploració visual, tàctil i tranquil·litzadora. selecció inclusió - trastorns de
l'atenció/hiperactivitat (tdah, tda)/trastorns de l'espectre autista

1.6991

Boles lluminoses tàctils - Multicolor - Pack de 6
unitats

1

Kit bola de miralls ø 30cm amb motor elèctric i
focus

1

Rajola sensorial amb líquid i llum blau

1

115,70

115,70

1

115,70

115,70

86,87

86,87

Un conjunt de boles iluminades i texturizades amb dissenys intincats, que es poden fer servir per fer marques, habilitats motores fines
i activitats relaxants.Desenvolupat d'acord amb les necessitats dels nens.
Fomenta la perseverança adquirint al mateix temps una sensació d'assoliment amb aquest recurs versàtil. Conjunt de 6 boles, 2 de
cada model. Recarregable mitjançant cable USB. Temps de càrrega 3-4 hores. L'ús després de la càrrega completa és de 4-5

1.6370

125,80

125,80

Col·loquem aquesta bola de mirall en el sostre i enfoquem amb el focus cap a ella, podent triar el color que es vagi desitjar. La llum
es reflectirà sobre multitud de petits miralls que ompliran l'habitació de fragments de llum, Aquest efecte òptic meravellarà a tots
creant un ambient zen i relaxant en els espais sensorials
El CO està compost per un motor de velocitat 1,5 rpm aprox. Llest per a la connexió a través del cable d'alimentació amb endoll

55234.002

Aquestes rajoles contenen un gel líquid que, en donar suport a la
mà o el peu, es mou creant fascinants formes
acolorides i canviants. Un cable les connecta
fàcilment per a obtenir un sòl que s'il·lumina

55234.007

Rajola sensorial amb líquid i llum taronja

Aquestes rajoles contenen un gel líquid que, en donar suport a la mà o el peu, es mou creant fascinants formes acolorides i
canviants. Un cable les connecta fàcilment per a obtenir un sòl que s'il·lumina generant un efecte visual ple de màgia. Les
rajoles s'integren perfectament en qualsevol espai multisensorial o circuit de psicomotricitat.
alimentació a la presa de xarxa. Llarg: 50 cm - ample: 50 cm - alt: 3 cm. Pes màxim: 150 kg. D'alumini (marc) i plàstic. Rentada

55234.008

Rajola sensorial amb líquid i llum verd verd

1

115,70
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Colors a triar: taronja - rojo - blau - verd - llarg: 50 cm - ample: 50 cm - alt: 3 cm. Pes màxim: 150 kg. - rentat amb un drap suau
humitejat en aigua freda i sabó o amb el nostre producte netejador. - alumini (marc) i plàstic. - amb base antilliscant.
Desenvolupar els seus sentits movent-se! - la rajola conté un gel líquid que, en donar suport a la mà o el peu, es mou creant
fascinants formes acolorides i canviants. Un cable les connecta fàcilment entre si per a obtenir un sòl que s'il·lumina, generant

55234.011

Rajola sensorial amb líquid i llum vermell

1

115,70

115,70

Aquestes rajoles contenen un gel líquid que, en donar suport a la mà o el peu, es mou creant fascinants formes acolorides i
canviants. Un cable les connecta fàcilment per a obtenir un sòl que s'il·lumina generant un efecte visual ple de màgia. Les
rajoles s'integren perfectament en qualsevol espai multisensorial o circuit de psicomotricitat.
alimentació a la presa de xarxa. Llarg: 50 cm - ample: 50 cm - alt: 3 cm. Pes màxim: 150 kg. D'alumini (marc) i plàstic. Rentada

1.5551

Llanterna uv negre

2

14,48

28,96

4

33,20

132,80

Funciona amb 3 piles aaa no incloses. Dim: 15 cm.

1.6378

Tub de llum uv 60cm led negre

Aquesta original manera de treballar amb els nens ens permetrà captar la seva atenció i realitzar seguiments visuals.?La llum negra
o ultraviolada (UV) permet que uns certs objectes o colors reaccionin a la llum aconseguint l'efecte que aquests objectes queden
suspesos en l'aire. Molt adequada per a treballar dins dels nostres EXPLORA CUBS. LLUM LED NEGRA UV?. Llest per a la connexió
amb cable d'alimentació i endoll 230 V AC i 50 Hz. Consum 11 W. Mesures: 60 cm x 3,3 cm x 3,5 cm

53257.171

Fidget spaghetti varis assortits

2

4,55

9,10

Color: diversos - llarg: 24 cm. - cautxú. Aquests petits accessoris anomenats "fidgets" són mitjans excel·lents per a canalitzar
l'atenció. Tenen un efecte positiu per a ajudar a la concentració dels nens o dels adults amb tdah (trastorn deficitari de l'atenció amb
o sense hiperactivitat) o amb tsa (trastorn de l'espectre autista, per les seves sigles en francès). Convida a la manipulació i es pot usar
en exercicis de motricitat fina o per a exploració tàctil. selecció inclusió - trastorns de l'atenció/hiperactivitat (tdah,

1.5392.01

Sorra de color blanc 1kg

1

6,49

6,49

1

6,49

6,49

1

6,49

6,49

1

6,49

6,49

Sorra de sílice natural, tenyida amb pigments naturals orgànics. Contingut de la bossa 1 kg.

1.5392.02

Sorra de color blau 1kg

Sorra de sílice natural, tenyida amb pigments naturals orgànics. Contingut de la bossa 1 kg.

1.5392.07

Sorra de color taronja 1kg

Sorra de sílice natural, tenyida amb pigments naturals orgànics. Contingut de la bossa 1 kg.

1.5392.08

Sorra de color verd 1kg

Sorra de sílice natural, tenyida amb pigments naturals orgànics. Contingut de la bossa 1 kg.
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Sorra de color vermell 1kg
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1

6,49

6,49

1

6,49

6,49

1.3363
Centre experiències triangular (120 x 50)
Subministrem desmuntat

1

276,48

276,48

1.5107.16
Carretó d'activitats sensorials
Subministrem desmuntat

2

1.4495

2
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Sorra de sílice natural, tenyida amb pigments naturals orgànics. Contingut de la bossa 1 kg.

1.5392.14

Sorra de color groc1kg

Sorra de sílice natural, tenyida amb pigments naturals orgànics. Contingut de la bossa 1 kg.

Fabricat amb panells de melamina de color faig, amb cantells de pvc de 2mm. Interior de metacrilat de mirall de 3mm de gruix i 120
x 50 a tres cares, per el seu interior. Dimensions 110 x 52 x 52

196,81

393,62

fabricat amb panells de melamina de 19mm de gruix amb to de color faig. Acabat amb cantells de PVC de 2mm. Part superior amb un
alça de 7 per col.Locar mirall, panell de llum A1 o cubeta sensorial.(No inclosses). Anvers amb un prestatge interior fixe. Revers amb
quatre cubetes delta petites transparents Se suministra amb 4 rodes amb fre. Mides: 100 cm, 73 de ampla i 57 cm de alçada.

Gran panell de llum a1

269,10

538,20

Dimensions interiors 59,4 x 84.1 x 1 cm. Dimensions exteriors 68 x 92.5 x 1 cm. A causa de la seva gran grandària la
il·luminació és una cosa irregular.

1.5362
Mirall rectangular 96x68 per carro sensorial
Subministrem muntat

2

65,78

131,56

1.5363

Cubeta per a carretó multi-experimentació
natural
Subministrem muntat

2

83,96

167,92

55992.171

1

Realitzat amb metacrilat de mirall de 3 mm.
dimensions 96x68 cm

Cubeta per a carro multiexperimentación ( ref. 1.5107).Realitzada en fusta de pi massís i fons de metacrilat transparent. Ideal per a
treballar amb sorra damunt del panell
de llum a1. Dim.Externes 86 x 62 x 6 cm. dim internes 84x60x 6xm

Espirals sensorials la tempesta varis assortits

17,10

17,10

Color: diversos - llarg: 14 cm - ø 5 cm. - plàstic. Bonics rellotges de sorra de colors per a una estimulació visual relaxant. selecció inclusió - trastorns de l'atenció/hiperactivitat (tdah, tda)/trastorns de l'espectre autista

53258.171

Set de 6 blocs sensorials varis

1

31,81

31,81

1

21,55

21,55

Color: varis - consta de 6 blocs. - llarg: 18,5 cm - amplària: 12 cm. - fusta.

48359.171

Boles sensorials mirall assortits assortits

Color: diversos - ø 6, 8, 10 i 15 cm. - acer inoxidable. Aquestes boles sensorials reflectores proporcionen als nens una visió
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diferent de l'entorn que els envolta. Descobriran els objectes col·locats a prop i quedaran fascinats pel seu propi rostre ampliat en
primer pla. Resistents i molt lleugeres, aquestes boles tàctils llises poden ser manipulades pels més petits amb facilitat. Pot
utilitzar-se tant en interior com en exterior. - selecció inclusió

1.5144

Boles misterioses multicolor

1

34,37

34,37

Set de 6 bols de mirall que a primera vista semblen idèntiques però totes tenen característiques individuals, unes es trontollen, unes
altres no van mai rectes, unes altres sones, … construïdes en acer inoxidable són molt lleugeres i resistents.

57419.171

Columna de bombolles amb perles de 60 cm

1

87,78

87,78

Color: varis. Consta d'1 columna de bombolles i perles de colors, 1 comandament a distància. Alt: 60 cm - ø 15 cm. Plàstic.

1.5938

Conjunt les cases i 6 nins®

1

44,67

44,67

El conjunt aquesta format per les 6 cases de la ref. 1.5571 i 6 nins® en els colors de l'arc de sant martí.Dim. Casa blava 11x3x8cm.
Dim del nin alt 6cm. fabricats en fusta de faig i abedu. Llos tints són amb base aigua i no tòxics que compleixen la normativa europea
de la seguretat de la joguina en/71-3:2014 + a1:2014 / 2013.
elements de joc simbòlic per a la creació d'històries i la construcció de mini mons. Crear històries,

28366.016

Blocs de construcció gegants formes clàssiques
natural

1

73,64

73,64

Arbre de boles varis colors

1

32,19

32,19

50156.020
Maxi lot el garatge compacte + 6 vehicles
Subministrem muntat

1

150,31

150,31

54224.020

Maxi lot els meus primers vehicles multicolor
multicolor - Els 5

1

83,33

83,33

Maxi lot disfresses capes personatges multicolor
multicolor

1

Maxi lot disfresses capes animals multicolor
multicolor - Multicolor - Els 4

1

Pilota montessori

1

Color: natural - peça més gran l: 14 cm - amplària: 7 cm - gruix: 3,5 cm. - fusta.

52036.171

Color: varis - consta d'1 arbre i 3 boles. - ø 16 cm - a: 38 cm. - fusta.

Color: multicolor - consta d'1 garage compacte i 6 vehicles. - costat: 38 cm - altura: 38 cm. - fusta.

Color: multicolor. Consta de 3 cotxes, 1 moto i 1 camió. Moto: llargada: 11 cm - amplada: 4,5 cm - alçada: 7 cm. Fusta.

53459.020

99,95

99,95

Color: multicolor - consta d'1 superheroi, 1 rei, 1 princesa i 1 cavaller. - alçada 86 a 105 cm. - rentat a 30 °c. - diversos teixits. molt
fàcil de posar-se: sense mànigues ideal per als més petits - conforme a la norma de joguina: nf en 71 1, 2 i 3

53458.020

99,94

99,94

Color: multicolor. Consta d'1 lleó, 1 tigre, 1 cavall i 1 drac. Alçada 86 cm a 105 cm. Rentada a 30 °c. Diversos teixits.

1.6363

23,81

La pilota montessori, és un dels materials més recomanables per als bebès especialment des que inicia la fase del gateig.
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1.6346

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Directora Llar d'Infants de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Signat 02/12/2021 14:06

Bola 4/5 voltes natural

1

SIGNAT
02/12/2021 14:06

19,91

19,91

100% natural i artesanal està feta amb medul·la de jonc i inspirada en el desenvolupament psicomotriu del nen. Dim. Ø10cm.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 15990766 72AIO-9A6W5-7NW75 4966A3DA4C65FEB09F2AAD36AC0B28365C1899A0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

1.6787

Arcs de sant martí blandito

1

16,98

16,98

Mossegador i company de jocs, tot en un. Gràcies al seu material tou i al seu disseny, el bebè començarà a estimular la seva
creativitat des del primer dia. Es passarà el dia experimentant, jugant i mossegant amb seguretat. Aquestes joguines són molt
divertits, molt segurs i molt útil per al desenvolupament psicomotriu. Productes rentables i enfornables. Material provat i certificat
conforme a les normes europees en-71, segons els requisits de la normativa europea per a materials en contacte amb

1.4796

Construcció natural els troncs

1

48,30

48,30

Construcció els troncs és una construcció totalment natural de fusta composta de 38 peces. Dimensions aproximades del tronc llarg
alt 18 cm x ø 6 cm. se subministra sense cistella

1.9891

Espirales sensoriales la cascada

2

12,20

3. Existeix en el Pressupost Municipal de l’exercici 2021 aplicació pressupostària
3231/63900.

Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.
La Directora de la Llar d’Infants La Balena
Ester Ferrer Verge
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