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La Mesa de Contractació, prèviament als actes d’obertura dels sobres número 2 i 3, es va
reunir per tal de fer la lectura del recompte de les proposicions presentades, així com la
confrontació de les dades que figuren en el Registre d’entrada de documents, amb l’examen
del contingut de la documentació inclosa als sobres núm. 1. Documentació administrativa,
resultant admeses les dues (2) empreses, ja que reunien les condicions d’admissibilitat i
d’execució.
En data 25 de juliol de 2018, a les 10:00 hores i en acte públic a la Sala de Sessions de
l’Ajuntament, la Mesa de Contractació, va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2. Oferta
tècnica.
D’acord amb l’informe de data 1 d’agost de 2018, redactat per la Mesa de Contractació relatiu
a la revisió i valoració de la documentació dels sobres núm. 2 - Criteris establerts en la
clàusula trentena (30ena) del Plec de Clàusules Administratives Particulars- avaluables
mitjançant judici de valor, s’atorga als licitadors les puntuacions que a continuació es
detallen:
2. Projecte Educatiu

Projecte relació llarentorn...Fins a 5 p.
Pºs
pedagògics_model
municipi_projectes
llar...Fins a 5 p.

ESCOLA BRESSOL MERLI, SCP

CAVALL DE CARTRÓ, S.L.

5

4

4

4

dab3ad68e3b249d397107f4a847214be001

1. Entrada núm. 1999 de 17/07/2018: ESCOLA BRESSOL MERLI, S.C.P.
2. Entrada núm. 2009 de 18/07/2018: CAVALL DE CARTRÓ, S.L.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’agost de 2018, va adoptar l’acord
següent:
“11.-ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS: Llar d’Infants Municipal
d’Alguaire. Exp. 5_2018.
Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de juny de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa dels serveis: Llar d’Infants Municipal d’Alguaire.
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a una pluralitat de
criteris d’adjudicació, i tramitació ordinària.
2. En data 18 de juliol de 2018 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes, havent-se
presentat a la licitació les següents empreses:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=032

CERTIFICO:

Codi Segur de Validació

Na MªCarme Bellet Torres, Secretària Interventora de l’Ajuntament d’Alguaire,

Url de validació

Plaça Església,21 - 25125 Alguaire (Lleida)
Tel. 973 75 60 06 - Fax 973 75 68 37
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4

4

Línies
d’actuació
d’informació
i
participació
famílies...Fins a 2 p.

2

2

PUNTUACIÓ 0-20

19

18

3. Proposta organitzativa del centre
ESCOLA BRESSOL MERLI, SCP

CAVALL DE CARTRÓ, S.L.

Gestió i sistema de
distribució dels
recursos...Fins a 5 p.

5

5

Organització general
del centre...
Fins a 5 p.

5

5

3

2

2

2

15

14

Coordinacions amb la
Regidoria d’Educació i
altres serveis i
institucions...Fins a 3
punts.
Coordinació amb
CEIP ...Fins a
punts.
PUNTUACIÓ 0-15

el
2

4.Objectius i programació per grups d’edat
ESCOLA BRESSOL MERLI, SCP
Desenvolupament de
continguts, aptituds i
coneixements...Fins a
5 p.

CAVALL DE CARTRÓ, S.L.

5

5

Organització
específica per grups...
Fins a 5 p.

5

5

PUNTUACIÓ 0-10

10

10

dab3ad68e3b249d397107f4a847214be001

Qualitat del servei:
Sistemes
control,
avaluació i redefinició
servei...Fins a 4 p.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

4

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=032

4

Codi Segur de Validació

Formació
del
professorat i resta
professionals
del
servei...Fins a 4 p.

Url de validació

Plaça Església,21 - 25125 Alguaire (Lleida)
Tel. 973 75 60 06 - Fax 973 75 68 37
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CAVALL DE CARTRÓ, S.L.

2. Projecte Educatiu

19

18

3.
Proposta
organitzativa
del
centre

15

14

4.Objectius
i
programació per grups
d’edat

10

10

5.Model
tractament
diversitat alumnat i
atenció
alumnes
necessitats educatives
específiques

5

5

PUNTUACIÓ TOTAL

49

47

4. En data 1 d’agost de 2018, a les 13:40 hores i en acte públic, a la Sala de Sessions de
l’Ajuntament, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura dels sobres núm. 3. Oferta
econòmica, criteri quantificable de forma automàtica, amb les següents ofertes:
OFERTES:
1.

ESCOLA BRESSOL MERLI, S.C.P

-

Proposta econòmica: 93,50 euros mensuals per alumne.

2.

CAVALL DE CARTRÓ, S.L.

-

Proposta econòmica: 93,10 euros mensuals per alumne.

En la mateixa data, la Mesa es reuneix amb la finalitat de procedir a elevar la proposta
d’adjudicació del contracte a la Junta de Govern Local, òrgan competent per la contractació
d’aquests serveis, i, amb posterioritat, expedeix acta on resulten classificades, per ordre
decreixent de puntuació, les proposicions següents:
(...)
Oferta econòmica
Euros

Puntuació sobre 3

dab3ad68e3b249d397107f4a847214be001

TOTAL VALORACIONS SOBRE 2
ESCOLA BRESSOL MERLI, SCP

5

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

5

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=032

PUNTUACIÓ 0-5

Codi Segur de Validació

5.Model de tractament de la diversitat de l’alumnat i del model d’atenció dels alumnes amb
necessitats educatives específiques
ESCOLA BRESSOL MERLI, SCP
CAVALL DE CARTRÓ, S.L.

Url de validació

Plaça Església,21 - 25125 Alguaire (Lleida)
Tel. 973 75 60 06 - Fax 973 75 68 37

49,78 p.

93,10

50,00 p.

10/08/2018 ALCALDE

6. VALORACIÓ FINAL DEL PROCEDIMENT
PUNTUACIÓ
SOBRE 2

PUNTUACIÓ
SOBRE 3

PUNTUACIÓ
PROCEDIMENT

1. Escola Bressol Merli, S.C.P.

49

49,78

98,78

2. Cavall de Cartró, S.L.

47

50

97,00

La Mesa proposa a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació del contracte per a
l’adjudicació dels serveis: Llar d’Infants Municipal d’Alguaire. Exp. 5_2018, a Escola
Bressol Merli, S.C.P., segons la seva oferta tècnica i econòmica presentades.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de les Àrees de Gestió Municipals de data
9 d,agost de 2018, i l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic (d’ara en endavant LCSP), relatiu al requeriment previ de documentació a l’adjudicació
del contracte efectuat per Decret d’Alcaldia de data 2 d’agost de 2018 a ESCOLA BRESSOL
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MERLI, S.C.P.

En data 3 d’agost, ESCOLA BRESSOL MERLI SCP, mitjançant escrit e-TRAM amb número de
Registre General d’Entrades Municipal 2164, aporta la documentació requerida justificativa de
l’establert mitjançant la clàusula 33a del PCAP.
1. Documentació administrativa.
2. Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries (incloses les
contretes amb l’Ajuntament d’Alguaire) i de seguretat social.
3. Impost Activitats Econòmiques.
4. Constitució garantia definitiva del contracte.
I atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, per
delegació del Ple, mitjançant Decret de data 25 de juny de 2015, del qual se’n donà compte al
Ple de data 2 de juliol de 2015, i publicat al BOP de Lleida núm. 133 de data 14 de juliol de
2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, va adoptar el següent
acord:
Primer.- Adjudicar a ESCOLA BRESSOL MERLI, S.C.P., amb CIF J25507757 el contracte
de serveis: Llar d’Infants Municipal d’Alguaire. Exp. 5_2018, que es concreta en els següents
termes:
· Preu: · Fins a 35 alumnes: l’aportació municipal serà de 93,50 euros mensuals per alumne.

dab3ad68e3b249d397107f4a847214be001

Cavall de Cartró, S.L.

93,50

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Merli,

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=032

Bressol

Codi Segur de Validació

Escola
S.C.P.

Url de validació

Plaça Església,21 - 25125 Alguaire (Lleida)
Tel. 973 75 60 06 - Fax 973 75 68 37
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La Secretària
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Vistiplau,
L’Alcalde

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

I, perquè així consti, lliuro la present amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=032

Tot l’anterior amb subjecció al Plec de clàusules administratives, de Condicions Tècniques
aprovats, i amb la seva documentació sotmesa a criteris d’avaluació automàtica i
documentació tècnica presentades en la seva proposició.
Segon.- Disposar l’import referit a l’aportació municipal a càrrec de l’aplicació pressupostària
3-227.995 Llar d’Infants, del pressupost de despeses de l’exercici 2018, preveient el crèdit
suficient per als pressupostos dels exercicis de les següents anualitats.
Tercer.- Citar a l’adjudicatària per a formalitzar el contracte en document administratiu, un
cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de
l’adjudicació als licitadors i candidats.
Quart.- Publicar aquest acord al Perfil del Contractant del web municipal www.alguaire.cat,
de conformitat amb l’establert en l’article 151.1 de la LCSP, així com la seva formalització,
d’acord amb el que disposa l’article 154.1 de la mateixa norma.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a
la signatura del corresponent contracte.
Sisè.- Notificar la present resolució a l’adjudicatària i a la resta de licitadors per al seu
coneixement i als efectes pertinents.”

Codi Segur de Validació

· De 36 fins a 45 alumnes, l’aportació de l’Ajuntament serà de 3.300,00 euros
mensuals.
· De 46 fins a 61 alumnes, l’aportació de l’Ajuntament serà d’entre un 60 a un 70 per
cent del cost que suposi l’increment de personal docent que s’hagi de dur a terme en
proporció a l’augment del nombre de grups, tal i com disposa el Decret 282/2006, de 4
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels
centres.
· Durada: tres (3) anys, prorrogable per anualitats per dos (2) anys més, sense que la durada
total del contracte, incloses les pròrrogues, superi els cinc (5) anys.

Url de validació

Plaça Església,21 - 25125 Alguaire (Lleida)
Tel. 973 75 60 06 - Fax 973 75 68 37

