Aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
PLE
Data: 29 de juliol de 2019
Àrea: SERVEIS ECONOMICS
Expedient núm. 1403-000082-2019 / X2019001202
ACORD PLE 29/07/2019
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ:
El present acord ha estat aprovat pel Ple de la corporació en sessió extraordinària del 29/07/2019:
CONTRACTACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS D’ENSENYAMENT PREESCOLAR –
ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA
Identificació de l'expedient
En relació amb l'expedient número: X2019001202, relatiu a la contractació per procediment Obert objecte
del contracte d’ensenyament preescolar – Atenció a la petita infància de l’Ajuntament de Masquefa, per
procediment Obert, subjecte a regulació harmonitzada, diversos criteris d’adjudicació, millor relació qualitat
– preu.
Fets

1. Característiques del contracte:
Tipus de contracte: SERVEIS
[Serveis especials – Annex IV de la Llei Contractes Sector Públic, 9/2017]
Subtipus del contracte: SERVEIS D’ENSENYAMENT PREESCOLAR
Objecte del contracte: La prestació del Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la Família, que
inclou l'Escola Bressol Municipal La Baldufa i els seus serveis complementaris, i els Espais Familiars.
Procediment de contractació: obert
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 80110000-8
Valor estimat del contracte: 2.779.187,96 € IVA exclòs
Pressuposto base de licitació anual:
PRESSUP. BASE
CURS
LICITACIÓ
2019 – 2020
505.306,90 €
2020 – 2021
505.306,90 €
TOTAL
1.010.613,80 €

IVA (10%)

TOTAL

6.014,90 €
6.014,90 €
12.029,80 €

511.321,80 €
511.321,80 €
1.022.643,61 €

Durada de l'execució inicial: DOS(2) ANYS
Durada màxima
Pròrrogues: ☒ Sí – Possibles pròrrogues:
CINC(5) ANYS
TRES ANYS

contractes

IVA%: 10

incloses

les

pròrrogues:
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2.- Expedient de la contractació tramitat:
document

Data

Informe òrgan competent Contractació

08/04/2019

Informe Secretaria Legislació i procediment
contractació
Informe justificació necessitat i justificacions
NO divisió lots.
Annex 7 Personal a subrogar
Informe d'Intervenció fiscalització prèvia

11/04/2019
12/04/2019
24/04/2019
24/04/2019

Observacions

*informe justificació no divisió
lots
*annex 7 Pcadmp
*adjunt exp document .pdf
Doc_compt RC

Informe_prop secretaria AC Justif_Aprovació 24/04/2019
exp. i convocatòria licitació
Plec prescripcions tècniques
24/04/2019
Prop_CIPL con serveis justif_aprov exp i 24/04/2019
convocatòria licitació
Informe CI con serveis justif aprov exp. i 26/04/2019
convocatòria licitació
Plec de clàusules administratives
29/04/2019
Acord PLE òrgan de contractació aprovació 29/04/2019
expedient contractació i convocatòria licitaciósobres digitals
ANUNCI LICITACIÓ DOUE
07/05/2019
Data enviament
07/05/2019
Anunci de licitació PSCP_PC
Acta de la mesa de contractació d'obertura de 14/06/2019
sobre B- Judici Valor
Informe Tècnica valoració Sobre B – Judici 21/06/2019
valor
Document Justificatiu Quadre Comparatiu 25/06/2019
valoració Judici valor
Acta Mesa obertura sobre C – criteris 21/06/2019
objectius – prop_adj Mesa_ requeriment
primer classificat

Requeriment al licitador

27/06/2019

Registre d’entrada – data documentació 10/07/2019
requerida
Diligència secretari justificativa documentació 12/07/2019
presentada i requerida complimentada

Ple
DOUE
Perfil de contractant – Plataforma
contractació

Prop_adjudicació i requeriment
Mesa primer classificat màxima
puntuació criteris adjudicació:
ASSOCIACIÓ PER LA
CREACIÓ D'ESTUDIS I
PROJECTES SOCIALS
CEPS
Doc justificativa i constitució
garantia definitiva
Número: E2019006862
* Constitució de la GARANTIA
DEFINITIVA que ha de ser per import
de 47.371,64€, mitjançant dues
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modalitats:
1.

per import de 30.000,00€ forma
constitució: Assegurança caució

número:
Certificat número: 4.218.913
2.

En data: 03/07/2019
per import de 17.371,64€ forma
constitució:
Aval Bancari

número:

Número 0182000959553
En data: 09/07/2019

Informe_proposta secretaria
aprovació 12/07/2019
adjudicació i disposar la despesa d’acord amb
informe d’intervenció
12-07-2019
Prop_CIPL Adjudicació contracte

25/07/2019
Num. document comptable Operació – Fase D –
Disposar – despesa de caràcter plurianual

*Doc proposta Dictamen incorporat a
l’expedient esborrany – pendent de
signatura remissió per intervenció.
Número operació comptable disposició
despesa:
2019: D 157.905,45 op. 22019/10935
2020,2021:
DFUT
789.527,27
OP. 220199/30

Legislació aplicable:
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

— Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 158 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i
Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).

— Els articles 4 a 6, 18 a 24, 27 i 48 a 64 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell
de 26 de febrer de 2014, sobre Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE (d'ara
endavant Directiva de Contractació).
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret
817/2009, de 8 de maig).

Vist tots els antecedents es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació
aplicable procedint la seva aprovació i adjudicació del contracte per part de l’òrgan de contractació en
aquest cas el Ple competent de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per tot això el Ple de la Corporació,
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ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis per la realització d’ensenyament preescolar – atenció a la
petita infància de l’Ajuntament de Masquefa, en les condicions que figuren en el projecte tècnic i oferta
econòmica presentada pel licitador, i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques, a favor de:
ADJUDICATARI: ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D’ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS)
G60498433
DESGLOS CONCEPTES OFERTA ECONÒMICA _ ANNEX
Equip docent
Serveis de menjador (àpats + berenars)

1-CEPS
751.725,36 €
93.510,00 €

Assegurances

3.000,00 €

Material i equipament

17.000,00 €
TOTAL DESPESES SERVEIS - sense IVA

865.235,36 €

Despeses Generals - (fins un 6%)

30.283,24 €

Benefici industrial (6%)

51.914,12 €
TOTAL DESPESES - SENSE IVA

947.432,72 €

Import total IVA aplicable
TOTAL OFERTAT SENSE IVA
TOTAL OFERTAT SERVEIS AMB IVA

12.921,00 €

947.432,72 €
960.353,72 €

SERVEIS ÀPATS
MENJADOR_Import total servei menjador - sense IVA
Cost àpat x dia - sense IVA
Import total serveis menjador - AMB IVA

BERENARS- Import total serveis berenars triturats - sense IVA
Cost berenars triturats unitat
Import total serveis berenars sencers - sense IVA
Cost berenars sencers unitat
BERENARS - Import total sense IVA

36.186,00 €
4,89 €
39.804,60 €

2.574,00 €
0,66 €
7.995,00 €
0,50 €
10.569,00 €

Import IVA serveis berenars

1.056,90 €

Import total AMB IVA Berenars

11.625,90 €

OFERTA ECONOMICA

947.432,72 €
[pel període inicial de DOS
ANYS]
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Segon.- DETERMINAR que són característiques i avantatges determinants les indicades en la motivació
adjudicació a favor de ASSOCIACIÓ CEPS, juntament amb les millores proposades i que són:
Denominació
Licitador

1.

Augmentar
1 2.
grup(2hores
atenció directe)
els espais familiars
– 3 punts sí – no

ASSOCIACIÓ PER Si = 3 punts
LA
CREACIÓ
D'ESTUDIS
I
PROJECTES
SOCIALS CEPS

Augmentar
5 3. Realitzar
activitats 4. Augmentar
les
hores les hores de
complementàries
per
hores establertes de
formació anual de
infants – famílies o equip
suport de personal
l’equip docent – 2
docent.
en
el
període
punts sí o no
3 punts : 1 punts per cada
d’adaptació.
millora
Indicar
hores
complementaries
ofertades – 1 punt x
cada 25 hores fins a un
màxim de dos punts
Si – 2 punts
1.- Tallers Massatge infantil Sí – màxim 50 hores 2
adreçat a infants i famílies que
punts

fomenten la comunicació i la
nutrició afectiva durant els
primers anys de
vida, els quals tenen una
repercussió directa en la salut
física, psíquica i
emocional al llarg de tota la seva
vida. Alhora afavoreix el
desenvolupament positiu dels
vincles afectius entre pares i
mares i els
seus fills.

2.- Intercanvi d’experiències de
l’equip educatiu i la direcció
visitant altres Escoles Bressol i
Espais Familiars per compartir
projectes
d’innovació
pedagògica,
activitats,
metodologies, materials i
reflexions i avaluació de la seva
implementació.
3.- Tallers Estimulació musical
adreçat a infants i famílies. La
música incideix d’una manera
natural en els aspectes motors,
cognitius
i emocionals dels infants. A
través del repertori de cançons,
jocs de falda
i
de
la
manipulació
d’instruments (petita percussió i
joguines de so) que
es proposen en aquests tallers,
els infants reben una estimulació
afectiva
única a través de la veu i en
contacte amb els seus pares i
mares.
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Tercer.- DISPOSAR la despesa corresponent a l’aplicació pressupostària 340-323-22799, i vist el seu
caràcter de despesa plurianual:
2019: D
157.905,45 operació. 22019/10935
2020,2021: DFUT 789.527,27 operació. 220199/30
Quart.- COMPROMETRE adscripció mitjans durant l’execució del contracte materials i/o personals
necessaris per a dur a terme les prestacions objecte del contracte d’acord el seu projecte tècnica i que són:
1. Projecte Educatiu del Servei Municipal d’Atenció a la Petita Infància i a la
Família (màxim 20 pàgines). Fins a 18 punts.

1.1. Definició del servei global i de la cartera de serveis.
1.2. Principis pedagògics i grau d’adequació a la definició del projecte del plec
tècnic.
1.3. Model d’intervenció educativa.

COMPROMÍS DEL PROJECTE
TÈNICA PRESENTAT I
VALORAT JUDICI
PUNTUACIÓ PER
ASSOCIACIÓ CEPS
2,00
2,25
2,25

1.4. Organització i gestió
1.4.1. Organització dels recursos humans per a la prestació de cada servei.
Distribució adequada del personal, es valorarà les propostes que tinguin en
compte l’organització de tots els serveis i a tot el personal.
1.4.2. Sistemes de planificació, selecció, contractació i formació dels
recursos humans.
1.4.3. Sistema de substitució del personal en cas d’absències.
1.4.4. Sistema de supervisió i seguiment del personal.
1.4.5. Eines de gestió econòmica i administrativa

1,75
1,00
1,00
1,00
1,75

1.5. Avaluació.
1.5.1. Procediment d’autoavaluació. Indicadors de compliment de prestació i
gestió de cada servei.
1.5.2. Procediments d’avaluació i de millora de la qualitat de cada servei
2. Projecte Educatiu de l’Escola Bressol Municipal La Baldufa de Masquefa.
(màxim 20 pàgines). Fins a 18 punts.

1,00
1,75
16,75
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2.1. Principis pedagògics i objectius de l’escola bressol
2.2. Metodologia.

1,50
1,25

2.3. Programació General Anual del Centre (PGAC)
2.3.1. Procediments per a la implementació del PEC i concreció del
currículum

0,75

2.3.2. Programa d’actuació dels diversos òrgans del centre: direcció, consell
escolar, claustre, coordinació pedagògica i equip de tutors/es.

1,00

2.3.3. Mecanismes de coordinació pedagògica interna i adequació del
calendari de reunions al funcionament del centre

1,00

2.3.4. Programa d’atenció a la diversitat. Tractament dels infants amb NEE.
Es valoraran quins protocols de suport i detecció s’establiran i quins
s’adeqüen més a la realitat de l’escola.
2.3.5. Programa d’acció tutorial
2.3.6. Programa de treball de comunicació i participació amb les famílies. Es
valorarà la definició d’objectius, organització d’acollida i acompanyament de
la família a l’escola, promoció de la participació de les famílies.
2.3.7. Programes singulars i innovadors per desenvolupar a l’escola
2.3.8.Programa de vinculació al territori. Mecanismes de coordinació
pedagògica amb els serveis locals relacionats amb l’atenció a la petita
infància: educatius, sanitaris, socials i culturals.
2.3.9. Pla de formació per als docents i la direcció.
2.3.10. Procediment per al seguiment i l’avaluació del Programa General
Anual de Centre

1,00
1,50
0,75
1,50
1,00
1,00
1,00

2.4. Servei d’acollida i de permanències.
2.4.1. Ajustament a la línia pedagògica i els objectius del PEC.
2.4.2. Pla de funcionament. Organització del servei i coordinació amb la
resta de serveis del centre.

0,75
0,75

2.5. Servei de Menjador
2.5.1. Ajustament a la línia pedagògica i els objectius del PEC

1,00
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2.5.2. Pla de funcionament. Organització del servei i coordinació amb la
resta de serveis del centre.
3. Projecte Educatiu dels Espais Familiars. (màxim 10 pàgines) Fins a 9 punts.
3.1. Principis pedagògics i objectius dels espais Familiars
3.2. Metodologia.
3.3. Organització dels recursos humans per a la prestació del servei.

1,00
8,00
1,00
1,50
1,00

3.4. Mecanismes de coordinació pedagògica interna amb la resta de l’equip i
serveis

1,00

3.5. Mecanismes de coordinació externa amb altres agents socioeducatius
del municipi

1,00

3.6. Sistemes d’avaluació i d’estudi de la satisfacció dels usuaris.
3.7. Propostes innovadores de millora del projecte

1,00
1,50

Cinquè.- DETERMINAR que de conformitat al compromís signat pel legal representant ASSOCIACIÓ CEPS
no procedirà a la subcontractació de treballs ni parcial del contracte.
Sisè.- COMPROMETRE portar a terme les condicions especials d’execució determinades en els plecs i que
són:

Setè.- PUBLICAR anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
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Vuitè.- DESIGNAR com a responsable del contracte a la tècnica d’Ensenyament municipal Carme Alias
Mercado amb les funcions de l’execució del contracte dels serveis la Llei de Contractes del Sector Públic,
9/2017, de 8 de novembre.
Novè.- NOTIFICAR l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris amb indicació dels recursos
que contra l’esmentat acte poden interposar per impugnar el mateix.
Desè.- NOTIFICAR al legal representant de la societat adjudicatària ASSOCIACIÓ CEPS adjudicatari
del contracte, el present acord així com la seva formalització [per signatura digital] del contracte, que no
pot efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que es remeti la notificació de l’adjudicació
als licitadors i candidats.
Onzè. PUBLICAR anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior
a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Dotzè. PUBLICAR anunci de formalització del contracte en el «Diari Oficial de la Unió Europea» a tot
tardar 10 dies després de la formalització del contracte.
Tretzè. COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsics del contracte incloent la
identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost
sobre el Valor Afegit.
Catorzè. REMETRE a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el qual s'hagués
formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient en què es derivi. Tot això, dins dels tres
mesos següents a la formalització del contracte.

Masquefa, el dia de la data de la signatura digital.
El secretari acctal,
Ramon Rigol Nutó
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