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1. Antecedents
El municipi d’Arenys de Mar compte actualment amb dues escoles bressol municipals,
l’escola bressol Els Colors amb 126 places i l’escola Bressol Municipal 2, antiga
Maricel, amb 74 places.
Davant la manca de temps per fer una nova licitació pel curs 2019-20, el Ple va
modificar el contracte amb la Fundació Pere Tarrés, que gestiona l’Escola Bressol Els
colors, perquè pogués assumir la gestió de la nova escola bressol des del dia 1 de
setembre de 2019 i durant un curs.
En aquests moments hi ha matriculats a l’escola bressol municipal 2 un total de 68 de
les 74 places de que disposa, pel que es necessari que el servei continuï la seva activitat.
És per això que es fa necessari treure a licitació un contracte de serveis per a gestionar
l’escola bressol municipal 2.
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Donat que la pròrroga del contracte per a la gestió de l’escola Bressol els colors no
finalitza fins el 31 d’agost de 2021, s’opta per un contracte d’un any de durada, amb
possibilitat de tres pròrrogues d’un any, per tal de valorar en el moment oportú
convocar la licitació de les dues escoles bressol municipals conjuntament en dos lots.
1.2 marc competencial
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, modificada por la Llei Orgánica
8/2013, de 9 de desembre, para la millora de la qualitat educativa, LOMCE, en els
articles 12.1 i 14, recull els principis generals on s'explica que l'educació infantil és una
etapa educativa amb identitat pròpia, dividida en dos cicles: el primer cicle, de 0 a 3
anys, i el segon cicle, de 3 a 6 anys. La seva finalitat és la de contribuir al
desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants, posant èmfasi
especialment en la necessitat de compartir amb les famílies l'educació d'aquests.
L'article 84 de l'Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, en el seu punt 2, referit a
les competències locals, diu literalment, que "els governs locals de Catalunya tenen en
tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en el termes que determinin
les lleis: (...) g) la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la
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participació en el procés de matriculació en els centres públics ¡ concertats del terme
municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de I ‘horari escolar, dels centres
públics i el calendari escolar".
També, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya, fa referència a
aquesta etapa educativa en el seu article 56 i esmenta, en el seu punt 1, que "L'educació
infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant
els primers anys de vida, a l'inici del procés d'aprenentatge, i ha de prevenir i compensar
els efectes discriminatoris de les desigualtats d'origen social, econòmic o cultural".
Entre les normes i altres documents que despleguen aquestes lleis i que regeixen
l’educació infantil 0-3, cal destacar:
- El Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de
l'educació infantil
- El Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle de
l'educació infantil.
- El Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius
- El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i
del personal directiu professional docent.
- El Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de
l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
- El document Currículum i orientacions. Educació Infantil. Primer Cicle, editat pel
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (juliol 2012).

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant reconeix als infants el
dret a l'educació en condicions d'igualtat d'oportunitats (art. 28). La Convenció estableix
el caràcter obligatori i gratuït dels ensenyaments primaris, però reconeix el dret a
l’educació de tots els infants sobre la base de la igualtat d'oportunitats. És per això, que
el Comitè de Drets de l'Infant ha reconegut de forma específica el dret a l’educació en la
primera infància, i ha establert que aquest dret comença quan neix l'infant i està vinculat
al dret d'aquest infant a assolir el màxim nivell de desenvolupament possible (art. 6.2 observació general n. 5).
Així, disposa que els estats han de garantir al màxim la supervivència i el
desenvolupament de l’infant i disposa que l'educació ha d'estar encaminada a
desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física dels infants fins al
màxim de les seves possibilitats. Atribueix la responsabilitat primordial en la criança i
el desenvolupament de l’infant als pares i obliga els estats a la creació d'institucions i
serveis que ajudin les famílies en la cura dels infants, posant l’èmfasi en els infants més
petits perquè tinguin garantit l'accés a programes i serveis educatius, especialment els
grups més vulnerable perquè el Comitè assenyala que "les proves obtingudes mitjanant
investigació demostren que els programes d'educació de qualitat poden repercutir de
forma molt positiva en la transició, amb èxit, dels infants petits a l'escola primària, en
les seves fites educatives i en la seva integració social a llarg termini".
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2. Necessitats detectades i justificació de la solució escollida

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

c7e54a085f334c4a85edcf27e032d345001

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

També els resultats de l'estudi PISA (Programme for International Student Assessment)
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de 2009
mostren que els alumnes de 15 anys de gairebé tots els països de la OCDE que van
assistir a una escola d'educació infantil, varen tenir resultats superiors a aquells que no
ho van fer.
Així doncs, s’intueix que l’assistència dels infants als recursos educatius 0-3 és
beneficiosa per l'infant i la família, no només pel suport assistencial, que cal perquè els
progenitors puguin conciliar la seva vida laboral amb l’educació dels seus fills, sinó que,
educativament i pel desenvolupament de l’infant, assistir a escola una escola bressol
significa relacionar-se amb altres companys i establir uns "preconeixements" que
l'ajudaran el seu desenvolupament futur.
Respecte als índexs de desigualtat social, el darrer informe del Síndic de Greuges (març
de 2017) constata que en el cas de l'educació infantil de primer cicle, "cal recordar que
les desigualtats d'accés no permeten compensar l'impacte que exerceix el capital cultural
i econòmic familiar sobre les posteriors trajectòries escolars dels infants, sinó a
reproduir-lo. És a dir, els infants que pertanyen a famílies amb un capital educatiu més
elevat, que parteixen a priori d'una situació socioeducativa més favorable per a l’èxit de
la seva trajectòria escolar, són els que més accedeixen a aquests recursos educatius, els
que abans es socialitzen i entren en contacte amb la institució escolar.
És per això, que mesures com la tarifació social en les quotes d’escolarització van
encaminades a garantir, en la mesura del possible, l’accés de tots els infants a recursos
educatius com l’escola bressol, més enllà de la situació socioeconòmica de les famílies,
tot i les restriccions de la principal font de finançament per part de la Generalitat.
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Tot i que en general hi ha una major consciència i valoració positiva vers l'educació des
del primer any de vida, les polítiques públiques han de continuar apostant decididament
per l'educació com a factor de progrés individual i social, i una d’elles ha de ser el
garantir places suficients per a tots els infants.
Exposades les necessitats, es pot concloure que l’Ajuntament d’Arenys de mar
considera cabdal l'educació infantil de primer cicle, però no disposa de mitjans ni
recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a
l’auxili mitjançant la contractació amb 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.

3. Objecte del contracte i Durada

Pilar Pelegri Altarriba

Signatura 1 de 1

L’objecte d’aquest contracte de serveis és el servei de l’escola bressol municipal 2
situada al Rial de sa Clavella, 117 d’Arenys de Mar Aquest servei va destinat a
l’educació infantil de 0 a 3 anys. Aquest servei inclou el servei d’escolarització i els
serveis complementaris de menjador, acollida i permanències.
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Les prestacions objecte d’aquest contracte s’ajustaran a les determinacions dels plecs de
clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques i als reglaments i
instruccions que pugui dictar l’Ajuntament en aquest àmbit i a la normativa que sigui
d’aplicació.
El servei objecte del contracte és i serà en tot moment de titularitat de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar. Per tant, corresponen a aquesta administració les potestats de direcció,
inspecció i control de la seva prestació per preservar-ne el seu bon funcionament.
S’estableix que el Codi CPV principal sigui 80110000-8 Serveis d’Ensenyament
Preescolar.
Aquest contracte tindrà una durada d’un any, amb possibilitat de tres pròrrogues d’un
any,

4. Viabilitat del contracte i costos del contracte del servei
Segons la proposta de contracte de serveis i en base al plec de clàusules administratives
i prescripcions tècniques que han de regir el serveis de l’escola bressol municipal 2, la
previsió de costos i ingressos s’ha calculat en base a les possibles matriculacions dels
alumnes, es a dir, com a mínim hi haurà en marxa 3 aules, i en funció del nombre
d’alumnes s’ampliarà el contracte a 4 o 5 aules, que és el màxim de capacitat de té
l’escola.
Per tant, el càlculs en l’estudi de costos i ingressos s’ha calculat en 3 supòsits:
1.
Pressupost 3 aules: 1 de 0 a 1 any, 1 de 1 a 2 anys i 1 de 2 a 3 anys
2.
Pressupost d’afegir una 4ª aula
3.
Pressupost d’afegir una 5ª aula
Els ingressos que es calculen obtenir per cada supòsit són el següents:
Nombre d’aules

3 aules

03/05/2020

INGRESSOS escolaritat 61.072,00€

4 aules

5 aules

91.333,00€

100.255,00€

Els càlculs dels ingressos s’ha fet en base al mateix percentatge d’alumnes a cada tram
de les quotes de la tarifació social que en el curs 2019/2020.
Pel que fa als ingressos pel menjador es preveu que siguin els següents:
Nombre d’aules
3 aules
QUOTA
MENJADOR
diari
31.323,6€

4 aules

Aules

36.544,2€

40.716,28€
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Per calcular el ingressos del menjador s’ha calculat amb el mateix percentatge
d’alumnes que actualment està utilitzant aquest servei per la quota diària de 5,65€. En
aquest cas, separem els ingressos de l’escolaritat, perquè aquest servei l’empresa només
el factura si s’utilitza. En el cas que s’usi aquest servei l’empresa adjudicatària factura
3,65 per nen, en concepte d’adquisició d’aliments i gestió del menjador.
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Pel que fa als costos anuals del servei, es desglossen de la següent manera:
3 aules

4 aules

5 aules

COSTOS

203.002,99

233.069,75

253.160,38

PERSONAL DOCENT
ALTRES DESPESES DE PERSONAL
DESPESES GENERALS
MANTENIMENT
ASSEGURANCES
SUBMINISTRAMENTS
MATERIAL I EQUIPAMENT
BENEFICI INDUSTRIAL 6%

130.127,48
2.900,00
8.154,77
39.070,00

157.227,35
2.900,00
8.154,77
39.070,00

1.000,00
3.000,00

1.000,00
3.000,00

7.260,00
11.490,74

8.525,00
13192,62

174.880,78
2.900,00
8.154,77
39.070,00
1.000,00
3.000,00
9.825,00
14.329,83

S’adjunten llistats de costos desglossats.
Per tant, el contracte pel servei de l’escola bressol municipal 2 tindrà un cost màxim de
253.160,38 per la gestió màxima de 5 aules, més la previsió de facturació per menjador
màxima per aquest mateix supòsit, 26.303,43. Per tant, el contracte tindrà un cost anual
màxim de 279.463, 81 € i un cost total de 1.117.855,24 € per tota la durada del
contracte, pròrrogues incloses:
Any

03/05/2020

2020
2021
2022
2023
2024

Import
màxim
gestió
84.386,79 €
253,160,38 €
253,160,38 €
253,160,38 €
168.773,59 €

Import
menjador
9.564,88 €
26.303,43 €
26.303,43 €
26.303,43€
16.738,54 €

màxim Total màxim anual
93.951,67 €
279,463,81 €
279,463,81 €
279,463,81 €
185.512,13 €

Els diferents supòsits es desglossen de la següent manera;
Servei d’escola Bressol anual:
1.
3 aules: 203.002,99 €
2.
Preu 4ª aula: 30.066,76 €
3.
Preu 5ª aula: 20.090,63 €
La previsió de l’import màxim anual de menjador:
1.
Si hi ha 3 aules en funcionament: 20.235,6€
2.
Si hi ha 4 aules en funcionament: 23.608,2€
3.
Si hi ha 5 aules en funcionament: 26.303,43 €
El preu unitari màxim, en concepte d’adquisició d’aliments i gestió del menjador, per
nen/a serà de 3,65 euros, IVA exclòs.
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A més, l’Ajuntament satisfarà l’IVA corresponent per aquest concepte.
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A més de les despeses del contracte de serveis de l’escola bressol, l’escola també genera
altres despeses a càrrec de l’Ajuntament :
Concretament l’agua freda i calenta i la calefacció.
El subministrament elèctric i el telèfon són a càrrec de l’adjudicatari.
3 aules

4 aules

5 aules

COSTOS lloguer aules

33.396,00 33.396,00

33.396,00

COSTOS subministrament gas, calefacció, aigua

5.808,00

5.808,00

5.808,00

Altres serveis professionals (recaptació organisme)
Total

1.800,00

2.400,00

3.000,00

41.004,00 41.604,00

42.204,00

Les despeses de subministrament de gas, calefacció i aigua estaran incloses en el rebut
de lloguer mentre no es facin les obres per a la instal·lació d’escomeses noves i d’una
nova caldera de calefacció, per un període màxim de 2 anys, segons el contracte de
lloguer que marca com a límit per a fer la segregació d’aquests subministres.
La diferència anual entre els ingressos i els costos derivats del funcionament de l
‘Escola bressol és :
3 aules

5 aules

COSTOS Contracte gestió

203.002,99€

233.069,75€

253.160,38€

COSTOS
aliments
contracte de gestió

20.235,60€

23.608,20€

26.303,43€

Previsió
escolaritat
03/05/2020

4 aules

INGRESSOS

61.072,00€

Previsió
INGRESSOS
31.323,6€
servei de menjador
Total

92.395,60€

Diferencial entre ingressos
i costos

223.238,59€

130.842,99€

91.333,00 €

100.255,00€

36.544,2€

40.716,28€

127.877,20€

256.677,95€

128.800,75 €

140.971,28€

279.463,81€

138.492,53 €
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4.1. Pressupost base de licitació. Preu del contracte i valor estimat
S'estableixen un pressupost base que s'incorpora dintre dels annexos establerts que
acompanyen el plec de condicions Tècniques elaborats en els quals es desglossen els
imports de cada partida i el preu màxim de contracte.
Aquesta quantitat s’entendrà comprensiva de la totalitat de l'objecte del contracte i de
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totes les despeses i costos accessoris exigits en els plecs de condicions.
EL nou pressupost inclou les partides relacionades amb les instal·lacions del centre:
l'increment en els subministraments, la major despesa en manteniment donat que serà
l’empresa adjudicatària la que s’haurà de fer càrrec d’aquest manteniment i dels
contractes control de plagues i control de la legionel·losi, i un millor ajust del servei de
neteja que inclou també la neteja de patis exteriors. També s’ha incrementat la partida
destinada a les despeses d’alimentació pel menjador, donat que hi ha més infants que
fan ús del servei de menjador, del que s’havia previst pel curs actual.
4.2 Preu del contracte
El preu anual del contracte es el següent:
1.
3 aules: 203.002,99 €
2.
Preu 4ª aula: 30.066,76 €
3.
Preu 5ª aula: 20.090,63 €
La previsió del cost anual de menjador:
1.
Si hi ha 3 aules en funcionament: 20.235,6€
2.
Si hi ha 4 aules en funcionament: 23.608,2€
3.
Si hi ha 5 aules en funcionament: 26.303,43 €

4.3 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, tenint en compte el cost anual per la capacitat màxima de
5 aules, 253.160,38, més la facturació màxima anual per menjador, 26.303,43, per
l’any de contracte i les pròrrogues incloses es de 1.117.855,24 € desglossat de la
següent manera:

2020
2021
2022
2023
2024

Import
màxim
gestió
84.386,79 €
253,160,38 €
253,160,38 €
253,160,38 €
168.773,59 €

Import
menjador
9.564,88 €
26.303,43 €
26.303,43 €
26.303,43€
16.738,54 €

màxim Total màxim anual
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93.951,67 €
279,463,81 €
279,463,81 €
279,463,81 €
185.512,13 €

5. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a
considerar:
5.0. Valoració de les propostes presentades
S'estableixen dos tipologies de criteris d'adjudicació, al quals se'ls assigna, també, un
màxim de puntuació, amb la següent distribució
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
1) Criteris que depenen de judicis de
valor
2) Criteris de valoració automàtica:
2.1Oferta econòmica més avantatjosa
2.2. Criteris de qualitat
TOTAL

PUNTUACIÓ MÀXIMA
49
51
35
16
100

A continuació es descriuen els criteris utilitzats, amb caràcter general, per a puntuar els
diferents apartats que depenen de judicis de valor, així com els de valoració automàtica i
d'altres consideracions que la Comissió de valoració tindrà en compte.
El total de puntuació que es podrà atorgar serà de 100 punts.
5.0.1. Criteris de caràcter general aplicats a tots els apartats que depenen de
judicis de valor
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S'estableixen dos tipologies de criteris:
Els primers són criteris de forma, els quals determinen si les empreses licitadores s'han
ajustat als requeriments establerts en l'enunciat dels criteris de judici de valor i si la
informació que aporten ve avalada per referències normatives, bibliogràfiques i ajustada
específicament a l'Escola Bressol objecte de licitació. Amb això, els criteris de forma
utilitzats per a valorar la proposta de les empreses licitadores, són els següents:
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Brevetat i concisió en el contingut presentat. Atès que el número de qüestions
presentades en l'apartat de judici de valor és prou elevat, es tindrà molt en compte que
l’empresa licitadora se centri en presentar la seva oferta i valoració respecte als aspectes
que es demanen, de forma breu i concisa, amb les referències més rellevants que situen
la informació descrita en el context que li correspon. La brevetat i la concisió no és tant
per a facilitar la tasca avaluadora, sinó que, especialment, es percep com a una capacitat
de centrar el focus d'actuació en allò que és més rellevant sobre el que es demana. És
per això, que cada un dels enunciats porta associats uns criteris de qualitat que serviran
al licitador per centrar els continguts que es requereixen.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

c7e54a085f334c4a85edcf27e032d345001

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

-

-

-

Respon a tots els requeriments de l'enunciat. No respondre a tots els requeriments no
implica, amb caràcter general, la manca de puntuació en el criteri corresponent, però sí
una minoració en la valoració del mateix.
Utilitza quadres-resum, esquemes, etc., que facilitin la comprensió i cita
correctament referències normatives i bibliogràfiques. La informació sintètica,
esquemàtica o descrita en taules, quadres-resum o esquemes que concentren la
informació i permeten veure la globalitat del que s'informa aporta valor a la proposta
del licitador, però aquesta pot minorar si es considera que no s’ha utilitzat amb
suficiència o ajustada als requeriments de l'enunciat. Tanmateix, una referència
normativa o bibliogràfica errònia pot suposar una minoració en la puntuació o inclús la
no valoració del criteri concret i, per tant, la puntuació assignada, en aquest segon
supòsit, serà la de zero punts. Alguns exemples podrien ser: citar en un apartat concret,
un altre ajuntament, escola o localitat diferent a la que fa referència la present licitació.
Confusions i errors atribuïbles a I ‘aprofitament de documents aliens a la present
licitació. Les empreses licitadores que hagin comés errors substancials (errors que
demostren que la referència o informació que estan utilitzant no es correspon amb la
licitació) no seran objecte de valoració i, per tant, la puntuació assignada serà la de zero
punts.

Els criteris anomenats de "forma" en ser els mateixos, no es repeteixen en cada una de
les formulacions dels criteris de judici de valor, de manera que el l’empresa licitadora ja
els ha de tenir en compte a l'hora de presentar la seva oferta.
La segona tipologia de criteris utilitzats són criteris de qualitat, els quals es descriuen en
cada un dels criteris de valor de cada apartat, i ja que estan adaptats específicament a
l'enunciat corresponent.
5.0.2. Altres consideracions per a la valoració dels apartats dependents de judici de
valor.
A més a més dels criteris abans referits, tindrà en compte, per a determinar les
puntuacions, les consideracions següents:
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-

Les empreses, la resposta de les quals contradiu allò que estipulen els plecs de
condicions tècniques tindran una valoració de 0 punts en aquest criteri concret

5.1. Criteris que depenen de judicis de valor.
Aquest apartat podrà obtenir un màxim de 49 punts

Pilar Pelegri Altarriba
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5.1.1. Gestió pedagògica, organitzativa i administrativa del servei de l‘Escola
Bressol Municipal 2.
Aquest apartat té un màxim de 13 punts els quals es distribuiran de la següent manera:
a) Presentar la programació detallada de la primera setmana de curs escolar pel grup
d’infants d’1 a 2 anys des de l‘entrada a l'escola bressol fins a la sortida, tenint en
compte tots els agents implicats i justificant les diferents actuacions.
- Descripció de les actuacions i activitats adreçades als alumnes a nivell pedagògic i de
la metodologia emprada segons el plec de prescripcions tècniques (Fins a 5 punts),
- Descripció de les actuacions organitzatives i administratives de l'Escola Bressol
Municipal 2 d'acord amb el plec de prescripcions tècniques (Fins a 5 punts).
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-Descripció de les actuacions relacionades amb les famílies l'Escola Bressol Municipal
2 d’acord amb el plec de prescripcions tècniques (Fins a 3 punts).
Criteris de qualitat
- Pel que fa al servei es tindrà en compte per atorgar la puntuació:



tota l'oferta del servei
si les programacions concreten el marc educatiu de referència en relació als objectius
educatius.

- Pel que fa a l'estructura de personal de l'escola es té en compte:
-

Com s’atén l’estructura del personal per orientar el servei
Com es detallen els diferents rols segons els diferents agents implicats.

5.1.2. Servei de menjador de l'Escola Bressol.
Aquest apartat té un màxim de 12 punts.
a) Descripció del procés de transició dels aliments en l'infant al llarg de la seva
escolarització, justificació d’aquest procés amb relació a la programació educativa en el
servei de menjador.
- Detall del procés de transició dels aliments en funció de les edats (Fins a B punts).
- Relació del procés de transició dels aliments i la relació amb les famílies (Fins a 4
punts).
Criteris de qualitat
- Es tindrà en compte per atorgar la puntuació:
-

03/05/2020

-

Com s’atenen
o les recomanacions dietètiques i nutricionals en els diferents períodes de
transició a tipus d'aliments i les diferents preparacions.
o les orientacions generals elaborades pel Departament competent en matèria
d'educació infantil.
Com es descriu
o el rol de l‘educador/a
o el procés d'acompanyament a la família
o les actuacions i activitats previstes en la programació del centre.

5.1.3. Relació amb les famílies.
Aquest apartat té un màxim de 12 Punts.
a) Detalla el seguiment i l'orientació a una família amb el seu fill al grup de 0-1 anys amb
una malaltia tipificada com a infecciosa. Breu descripció del procés d'informació i
comunicació a les famílies de l'aula amb relació a la malaltia abans descrita. (Fins a 6
punts).

Pilar Pelegri Altarriba
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Criteris de qualitat
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- Es tindrà en compte per atorgar la puntuació:


com s’emmarca el cas
o amb les orientacions que amb caràcter general elaboren els departaments
d'Educació i de Salut de la Generalitat de Catalunya.
o amb els documents generals de l’Escola Bressol (PEC, PAC, etc,)



com descriu
o el procés d'intervenció actuació de l'escola
o les intervencions dels diferents agents implicats en la gestió col·lectiva i
amb la resta de famílies de l'aula i/o de l'escola.

b) Descripció d'una activitat de la castanyada entre l'escola i les famílies per dinamitzar
i potenciar la interrelació. (Fins a 6 punts)
Criteris de qualitat
- Es tindrà en compte per atorgar la puntuació:



com s’emmarca en l’activitat en la tradició sociocultural de la vila
com descriu els objectius, el detall d'activitats, la temporització i l’avaluació

5.1.4. Relació de l'Escola Bressol Municipal 2 amb el context educatiu de la
d’Arenys de Mar.
Aquest apartat té un màxim de 12 punts.
a) Descriu breument l'organització del procés de transició d'infants de 2-3 anys que al curs
següent s'incorporaran al segon cicle d'educació infantil en una escola.

-Objectius i actuacions del procés de transició a realitzar (Fins a 6 punts)
-Tipus de relació amb les escoles d’educació infantil i primària de la vila (Fins a 6 punts)
Criteris de qualitat
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- Es tindrà en compte per atorgar la puntuació pel que fa al procés de transició:


Com preveu i justifica el procés
o Descripció detallada del procés de transició i temporització del mateix.



Quin paper juga cadascun dels agents que intervenen en aquest procés.
o Coordinació amb els equips d’educació infantil de segon cicle.

5.2. Criteris de valoració automàtica.
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Aquest apartat té un màxim de 51 punts, distribuïts de la següent manera:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

PUNTUACIÓ MÀXIMA

Criteris de valoració automàtica

51

-

Criteris de qualitat :

16
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Millores en les hores de formació de
les d'educadors/res en horari laboral
-

Oferta econòmica del contracte més 35
avantatjosa

5.2.1. Criteris de Qualitat: Millores en les hores de formació de les educadores en
horari laboral. Sense cost per l’Ajuntament.
Respecte a les millores en la formació continuada de les educadores de l’equip de
l’escola Bressol 2, es valoraran aquelles hores de formació addicionals al mínim previst
al PPT que donin resposta a les necessitats de l’escola i de les docents amb un pla de
formació específic per a la plantilla que promogui:
a) La cohesió de l’equip educatiu. Treball en equip, coneixença, dinàmica i gestió
d’equips, coordinació de l’equip, treball comú, generar motivació, treball amb els punts
forts i característiques de l’equip, generació de coneixement a partir del treball en equip,
b) La consolidació del model pedagògic. Formació enfocada a implantar, millorar, avaluar,
el model pedagògic proposat al projecte educatiu de centre.
c) La innovació educativa. Formació per introduir i treballar la innovació en l’educació
infantil 0-3 (entorns d’aprenentatge, organització escolar, organització d’espais i temps,
neurociència, educació emocional, l’observació i l’escolta per a la millora, etc.)
d) El desenvolupament en el lloc de treball de les persones per aconseguir que l’escola
bressol sigui més eficaç i de millor qualitat com a servei públic. Formació permanent
per a les educadores, per millorar els seus perfils, tenint en compte els seus punts forts i
les necessitats dels nens i nenes i de les famílies, per millorar la seva atenció, educació
desenvolupament, comunicació, detecció i prevenció de necessitats educatives
especials, etc.
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Per tenir en compte les hores de formació addicional a les 20 hores mínimes que es
demana als plecs de prescripcions tècniques que es proposin, la proposta haurà d’anar
acompanyada Del temari de la formació i la acreditació de la seva durada, per
determinar si pot obtenir o no la puntuació, en aquest apartat.
A la proposta de millora en la formació del personal educatiu, només es valoraran les
hores de formació que es portin a terme dintre de l’horari laboral i en cap cas afectaran a
l’atenció directa als infants, per tant, si la formació es desenvolupa en horari lectiu,
l’empresa haurà de preveure la substitució de les educadores que facin la formació i
l’haurà de programar de manera que no afecti al desenvolupament normal de l’activitat
escolar. Si és necessari fer alguna substitució de personal, aquests hauran de tenir la
titulació mínima d'educador/a, d'acord amb el conveni de referència del sector, i les
seves retribucions estaran condicionades a les remuneracions salarials, de la mateixa
categoria, establertes al compte d'explotació.

Pilar Pelegri Altarriba

Signatura 1 de 1

La proposta es comptabilitza per hores complertes, i si implica hores del personal de
substitució es comptabilitzen a banda del compte d'explotació.
S’atorgarà fins a 16 punts a la millor oferta en hores de formació que superin a la
prevista als Plecs de prescripcions tècniques (mínim de 20 hores anuals de formació per
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treballadora) en horari laboral que proposi l’empresa en el pla de formació permanent
de les educadores, i es valorarà de la següents manera:
Per cada formació proposada per a totes les treballadores de la temàtica indicada en els
apartats anteriors s’atorgarà la següent puntuació fins al màxim de 16 punts:




Formacions de 4 hores o més (mínim): 2 punts
Formacions de més de 10 hores: 6 punts
Formacions de més de 16 hores: 10 punts

5.2.2. Ofertes econòmiques més avantatjoses
Aquest apartat podrà obtenir un màxim de 35 punts
Pel que fa a la presentació de la propostes econòmiques per aquest contracte, les
empreses s’hauran d'ajustar al que s'estableix en aquests plecs i no es valoraran les
ofertes que presentin minoracions en els sous del personal docent, ni en el total ni en
cadascun dels nivells professionals.
A)

Oferta econòmica pel cost del servei per a 3 aules.

S’atorgarà un màxim de 25 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat, i la resta
d'ofertes es valoraran de manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a
continuació:
Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora
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Aquesta fórmula, anomenada clàssica, d'acord amb l'Informe sobre l’anàlisi de fórmules
de valoració i puntuació proporcionals per a les ofertes econòmiques i les propostes
tècniques emès per la Direcció General de Contractació Pública en data 23 de juny de
2017, respecta les regles bàsiques :
1)
2)

que l‘oferta econòmica amb l’import més baix, obté la màxima puntuació possible.
que l’oferta que no presenta cap baixa respecte l'import de licitació tindrà 0 punts.

En cas d’empat, s’estableix la preferència en les empreses que tinguin un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que disposi la normativa. Si diverses empreses
licitadores acrediten un percentatge superior, té preferència en l’adjudicació del contracte, el
licitador que disposi del percentatge més alt.
B)

Oferta econòmica pel cost del servei per a la 4ª aula.

Pilar Pelegri Altarriba
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S’atorgarà un màxim de 4 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat, i la resta
d'ofertes es valoraran de manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a
continuació:
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Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora
Aquesta fórmula, anomenada clàssica, d'acord amb l'Informe sobre l’anàlisi de fórmules
de valoració i puntuació proporcionals per a les ofertes econòmiques i les propostes
tècniques emès per la Direcció General de Contractació Pública en data 23 de juny de
2017, respecta les regles bàsiques :
1)
que l‘oferta econòmica amb l’import més baix, obté la màxima puntuació
possible.
2)
que l’oferta que no presenta cap baixa respecte l'import de licitació tindrà 0
punts.
En cas d’empat, s’estableix la preferència en les empreses que tinguin un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que disposi la normativa. Si diverses empreses
licitadores acrediten un percentatge superior, té preferència en l’adjudicació del
contracte, el licitador que disposi del percentatge més alt.
C)

Oferta econòmica pel cost del servei per a la 5ª aula.

S’atorgarà un màxim de 3 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat, i la resta
d'ofertes es valoraran de manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a
continuació:
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Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora
Aquesta fórmula, anomenada clàssica, d'acord amb l'Informe sobre l’anàlisi de fórmules
de valoració i puntuació proporcionals per a les ofertes econòmiques i les propostes
tècniques emès per la Direcció General de Contractació Pública en data 23 de juny de
2017, respecta les regles bàsiques :
1)
que l‘oferta econòmica amb l’import més baix, obté la màxima puntuació
possible.
2)
que l’oferta que no presenta cap baixa respecte l'import de licitació tindrà 0
punts.
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En cas d’empat, s’estableix la preferència en les empreses que tinguin un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que disposi la normativa. Si diverses empreses
licitadores acrediten un percentatge superior, té preferència en l’adjudicació del
contracte, el licitador que disposi del percentatge més alt.
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D)

Oferta econòmica pel cost del preu unitari per alumne del servei de menjador.

S’atorgarà un màxim de 3 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat sobre el cost
màxim del preu unitari per alumne de 3,65€ del servei de menjador, i la resta d'ofertes
es valoraran de manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a continuació:
Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora
Aquesta fórmula, anomenada clàssica, d'acord amb l'Informe sobre l’anàlisi de fórmules
de valoració i puntuació proporcionals per a les ofertes econòmiques i les propostes
tècniques emès per la Direcció General de Contractació Pública en data 23 de juny de
2017, respecta les regles bàsiques :
1)
que l‘oferta econòmica amb l’import més baix, obté la màxima puntuació
possible.
2)
que l’oferta que no presenta cap baixa respecte l'import de licitació tindrà 0
punts.
En cas d’empat, s’estableix la preferència en les empreses que tinguin un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que disposi la normativa. Si diverses empreses
licitadores acrediten un percentatge superior, té preferència en l’adjudicació del
contracte, el licitador que disposi del percentatge més alt.
5.3. Acreditació i valoració dels criteris que es valoren en funció d’un judici de
valor.
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Per tal de procedir a la valoració dels criteris d'adjudicació del contracte en funció d’un
judici de valor, els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica que ha contenir el
mateixos apartats i pel mateix ordre que els establerts a l’apartat 5.2.
L’extensió màxima de la memòria serà de 100 pàgines, espai d’entre línies 1,15, amb
lletra tipus Arial 11. No es valoraran les pàgines que superin l’extensió màxima.

6. Procediment d'adjudicació.
Procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada

Pilar Pelegri Altarriba
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7. Condicions de solvència tècnica, econòmica i financera de les
empreses.
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
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discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les
condicions d'aptitud mínima que s’haurà d'exigir als licitadors per a participar en aquest
procediment d'adjudicació són les previstes per la llei:
Solvència econòmica i financera: Es podrà acreditar amb un dels mitjans següents:


Volum anual de negocis que referit a l’any de major volum de negoci dels últims tres
conclosos d’ import igual o superior a 500.000 € en El volum anual de negocis del
licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre, i si no per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Comentari [AMM1]:

Solvència professional o tècnica: El licitador haurà d'aportar la documentació següent:


Relació dels serveis els últims tres anys corresponents al grup o subgrup de
classificació al que correspon el contracte, o be del mateix tipus o naturalesa al que
correspon l’objecte del contracte, avalada per certificats de bona execució de les
obres més importants. Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les que
es regeix la professió i van arribar de forma normal a bon termini; en el seu cas, els
certificats esmentats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent. L’import acumulat en l’any de major execució haurà de ser
igual o superior a 500.000 €



Les titulacions del personal de coordinació hauran de tenir relació amb l’entorn educatiu
(Pedagogia, psicologia, magisteri, sociologia, etc.) i a més tenir formació específica en
direcció i coordinació de centres educatius. Hauran d’acreditar un experiència mínima de
cinc anys en la prestació de serveis de similars característiques a l’objecte d’aquesta licitació.
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8. Modificacions del contracte.
Les possibles modificacions del contracte que poden implicar una variació del cost
econòmic d'aquest, no poden superar el 20% del preu de l’adjudicació. Les causes
previstes i precises de modificació del contracte són les següents:
a. Augment del nombre d'usuaris dels serveis complementaris de l'escola bressol.
b. Increment del nombre de serveis d'acord amb l'establert en el Reglament.
c. Experiències pilot acordades amb administracions superiors.
d. Increment d'atenció educativa a infants de NEE amb suports educatius intensius.
e. Increment de serveis innovadors addicionals i/o complementaris (ex: aules
multisensorials).
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Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns seran obligatòries pel
contractista. El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista
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Comentari [AMM2]:

i, si escau, del redactor del programa o de les especificacions tècniques, i la seva
formalització en document administratiu.
Per determinar l’import de la modificació es tindran en compte els preus oferts, si
únicament s’incrementa el nombre d’usuaris. Si es modifiquen els tipus de prestacions
es valorarà tenint en compte els preus utilitzat en la determinació del pressupost del
contacte aplicant la baixa oferta.
No es considerarà modificació del contracte que cada any lectiu, segons la demanda
d’alumnes siguin necessàries 3, 4 o 5 aules, el contractista haurà d’assumir tots els
costos laborals i indemnitzacions de tota índole que pogués ocasionar la reducció o
increment d’aules, incloses les derivades d’acomiadament de personal, amb total
indemnitat per a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, circumstància que haurà de ser tinguda
en compte pels contractistes quan formulin la seva oferta.

9. Pagament de factures.
L’import del pagament de les factures del servei d’escola bressol es realitzarà de manera
mensual pels mesos en que es presta el servei (11 mesos), és a dir, l’import total anual
del contracte dividit entre 11 mesos en el que es presta el servei i d'acord amb el
calendari de pagaments previst per l'Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de
les prestacions realitzades.
El servei de menjador es facturarà a mes vençut, un cop presentada la relació d’usuaris
que han utilitzat aquest servei durant el mes.
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10. Durada del contracte.
La durada del contracte serà d’un any prorrogable d’any en any fins a tres anys més, és
a dir la durada màxima del contracte serà de 4 anys pròrrogues incloses
La previsió d'execució del calendari segons exercicis serà:
Període contractual: 1 any de contracte
. 1any contracte: de l'1 de setembre de 2020 fins al 31 d’agost de 2021
. 1ª pròrroga: de l'1 de setembre de 2021 fins al 31 d’agost de 2022
. 2ª pròrroga: de l'1 de setembre de 2022 fins al 31 d’agost de 2023
. 3ª pròrroga: de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d’agost de 2024
La data prevista d'inici i acabament del servei, podrà variar en funció de l‘aprovació del
calendari escolar. L’ajuntament concretarà per a cada curs la data concreta d’inici i
finalització del servei, atès que el calendari de les escoles bressol municipals s’aprovarà.
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L'adjudicatari adaptarà el calendari de festius del servei, en el marc del període de
contractació, a I ‘establert en el calendari escolar d’Arenys de Mar (pel que fa als dies
de festes locals i els dies de lliure disposició), d'acord amb la normativa vigent.
Es preveu que en cas d’incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per a
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l’òrgan de contractació produïdes durant el procediment d'adjudicació del futur
contracte posterior a aquesta licitació, es pugui prorrogar el contracte fins que comenci
l'execució del nou contracte de conformitat amb el que preveu l'art. 29 de la LCSP i pel
termini màxim de 9 mesos sempre i quan s'hagi publicat la nova licitació amb una
antelació mínima de 3 mesos respecte de la finalització del contracte.

11. Revisió de preus.
L'adjudicatària no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del
present contracte.

12. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisional. No obstant,
l’adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% del preu
d'adjudicació iva exclòs, d’un any de contracte.

13. Subcontractació
Atesa la naturalesa de gestió de serveis públics d'aquest contracte, la subcontractació
només podrà recaure sobre prestacions accessòries. Es consideren prestacions
accessòries: el servei de menjador i el servei de neteja.
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Tanmateix, l'empresa objecte de subcontractació haurà d'acreditar la solvència tècnica
d'acord amb els articles 88 a 91 de la Llei 9/2OL7 de Contractes del Sector públic.
L’empresa adjudicatària resta obligada a garantir la no discriminació del personal
subcontractat respecte de les condicions laborals del personal dependent de
l’adjudicatària principal. En l'acte d'adjudicació, es farà constar, si s’escau, allò relatiu a
la subcontractació.

14. Cessió del contracte.
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.

15. Règim específic de penalitats.
a) Infraccions:
Tindran consideració de faltes lleus:
-
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-

La demora no justificada en l'aportació d'informes o documents, en general, sol·licitats
per l'Ajuntament en la comesa de control de la prestació del servei.
La manca de comunicació a l'Ajuntament de qualsevol substitució o modificació de
personal.
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-

Qualsevol altra acció o omissió que infringeix obligacions recollides en el present
reglament i no resulti tipificada com infracció greu o molt greu.
Qualsevol incompliment de les obligacions contractuals establertes en els plecs de
clàusules que no causin un detriment important al servei i que no siguin considerades
com a greus o molt greus.

Tindran consideració de faltes greus:
-

-

-

La manca de puntualitat sistemàtica en la prestació del servei que ocasioni perjudicis o
distorsió del mateix.
La interrupció del servei per un termini superior a 12 hores i inferior a 24 hores.
La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es
coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en la prestació del servei
(Reglament General de Protecció de Dades 2016/679) que no constitueixin infracció
molt greu.
No mantenir en bon estat de neteja i conservació el material adscrit a l’adjudicació.
En general, l'incompliment greu dels deures i de les obligacions amb els usuaris i
l’Ajuntament, així com la comissió de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de
prestació de servei.
Reiteració de 3 o més faltes lleus
Tracte poc correcte amb els familiars dels alumnes o amb el personal de l’Ajuntament
responsable del servei
No ser respectuós amb dels usuaris del servei, tant amb els infants com amb les
famílies.
Incompliments en el servei de menjador, com no respectar el menú mensual proposat,
que les quantitats no siguin les estipulades, que els horaris no es respectin, etc.

Tindran consideració de faltes molt greus aquells incompliments que ocasionin una
pertorbació important del servei i, en especial:
-

03/05/2020

-

-
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-

L'abandonament del servei sense causa justificada.
Tracte incorrecte amb dels usuaris dels servei, tant amb els infants com amb les
famílies.
Incompliments amb la Llei de seguretat alimentària tant al servei de menjador com en la
dispensació de esmorzars i berenars.
L'incompliment reiterat dels principis bàsics i objectius educatius del servei que figuren
al plec de prescripcions tècniques.
La interrupció del servei per un termini superior a 48 hores i inferior a 72 hores.
La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.
La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es
coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en la prestació del servei d'acord
amb el Reglament General de Protecció de Dades 20L6/679).
Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori a l'usuari,
Incomplir les directrius que es reserva I ‘Administració en l’acompliment del servei o
impedir que aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li
son pròpies.
El cobrament als usuaris de serveis per el qual no està autoritzat, així com acceptar dels
usuaris premis, recompenses, propines o altres tipus de compensacions econòmiques no
previstes en aquest plecs.
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-

L'incompliment per part de l’adjudicatari de les seves obligacions derivades de la
normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos
laborals.
- L'acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de sis mesos de prestació
de servei.
b) Sancions:

Infraccions lleus: multa de 100 a 750 €
Infraccions greus : multa de 751 a 1500€
Infraccions molt greus: multa de 1501€ a 3000€ i sense perjudici que procedeixi la
resolució del contracte.

16. Protecció de dades de caràcter personal
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Atès que el contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal, l'empresa
adjudicatària haurà d'oferir garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i
organitzatives apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i, de conformitat amb la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
i d'altra normativa vigent aplicable.
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