Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS PONDERABLES
DE FORMA AUTOMÀTICA I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE SUPORT UNIVERSAL DE CURES, INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT EN TEMPS EDUCATIU DE MIGDIA ALS CENTRES EDUCATIUS
PÚBLICS DEL MUNICIPI DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
1. Identificació
Informe tècnic relatiu a la valoració dels criteris ponderables de forma automàtica i proposta
d'adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert ordinari urgent, dels serveis
de suport universal de cures, inclusió i atenció a la diversitat en temps educatiu de migdia
als centres educatius públics del municipi de Barberà del Vallès.
Emès per: Lluís Carol Andrés, cap de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania
Adreçat a: Mesa de contractació
Data: La que figura en la signatura electrònica
Codi d'expedient: N774220040
Tipus de tramitació: Urgent
Tipus de contracte: Serveis
Subtipus de contracte: Serveis socials i de salut
Procediment d'adjudicació: Obert
Pressupost de licitació: 169.818,00 € sense IVA 205.479,78 € IVA inclòs (21,00%)
Valor estimat del contracte: 339.636,00 € IVA exclòs
Durada del contracte: 2 anys
Àmbit geogràfic: Barberà del Vallès
Reserva social: No
Divisió en lots: No
Codi CPV: 80410000
2. Antecedents
2.1 En data 20 de juliol de 2022 per decret d'Alcaldia numero 022LLDC002104 es va
donar inici a l'expedient per a la contractació dels serveis de suport universal de cures,
inclusió i atenció a la diversitat en temps educatiu de migdia als centres educatius públics
del municipi de Barberà del Vallès, mitjançant procediment obert ordinari, per raó de la
quantia, amb tramitació d'urgència, per motius d'interès públic; amb un valor estimat del
contracte de 339.636,00 € IVA exclòs.
En aquest mateix acte, es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que
juntament amb el de prescripcions tècniques particulars regien aquesta contractació.
2.2 En data 20/07/22 es va publicar a la pàgina web de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès, a l'apartat del perfil de l'òrgan contractant, l'anunci de la convocatòria de la present
licitació.
2.3 El termini per a la presentació d'ofertes va finalitzar el dia 28/07/22.
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2.4 Dins del termini de presentació d'ofertes, les proposicions presentades mitjançant
l'eina de Sobre Digital, han estat les que es relacionen a continuació:
EMPRESA. DENOMINACIÓ SOCIAL

NIF

Data de registre Número
de
d’entrada
registre d’entrada

ACTIESCOLA SLU

B17456336

27/07/2022

PONREC

B62603188

28/07/2022

NASCOR FORMACIÓN, SL

B65187569

28/07/2022

F64422207

28/07/2022

E.I. L'EINA, SCCL

E2022017145

E2022017201

E2022017236

E2022017243

2.5 En data 1/08/2022 es reuneixen els membres de la Mesa de contractació per a la
celebració, en acte no públic, amb totes les garanties de transparència i publicitat
exigibles per la normativa vigent. En l'acta de la reunió consta, de forma sintetitzada, la
següent informació:
a) La secció de Contractació i Compres, ha procedit en data 1 d'agost de 2022, en acte no
públic, a l'obertura del sobre A corresponent a la documentació administrativa de les 4
pliques presentades a la convocatòria, declarant la seva ADMISSIÓ.
b) S'ha procedir a l’obertura dels sobres B, en relació amb la documentació avaluable a
través de CRITERIS AUTOMÀTICS, en els termes de la clàusula XVII del plec, que
establia els següents:
A.1.1. Proposició econòmica (fins a un màxim de 40 punts) La proposició econòmica, en base a una fórmula
de càlcul automàtic, fa una valoració comparativa entre el preu ofertat per les diferents empreses licitadores
en relació al preu de licitació, afavorint la puntuació d'aquelles, que dins dels marges dels valors normals o
proporcionats presenten una millor oferta de preu
A.2.1. Compromís de que els professionals que prestaran el servei rebran durant el primer mes, des de la
seva incorporació al lloc de treball, una formació específica en matèria de primers auxilis pediàtrics d'un
mínim de 3 h. (fins a 10 punts)
A.2.2. Compromís de que els professionals que prestaran el servei rebran durant el primer mes, des de la
seva incorporació al lloc de treball, una formació específica sobre el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu d'un mínim de 3 h. (fins a 10 punts)
A.2.3. Compromís de que els professionals que prestaran el servei rebran durant el primer mes, des de la
seva incorporació al lloc de treball, una formació específica sobre higiene en les pràctiques alimentàries de
menjadors col·lectius d'un mínim de 3 h. (fins a 10 punts)
A.2.4. Compromís de que un mínim del 50% dels professionals que prestaran el servei de forma estable
formen part de col·lectius amb dificultats d'inserció sociolaboral. (fins a 30 punts)

Una vegada oberts els sobres B, les proposicions econòmiques i els compromisos pel
càlcul dels criteris automàtics han estat els següents:
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EMPRESA. DENOMINACIÓ SOCIAL

NIF

A.1.1.
Proposició
econòmica

ACTIESCOLA SLU
PONREC
NASCOR FORMACIÓN, SL
E.I. L'EINA, SCCL

B17456336
B62603188
B65187569
F64422207

160.548,00
151.572,00
160.647,82
151.487,22

Preu unitari/h
(iva exclòs):
Servei
de
reforç
15,44
14,86
15,45
14,6387 (*1)

Preu
unitari/h (iva
exclòs):
Servei
de
coordinació
17,99
14,86
18,01
16,4491 (*1)

(1) Aclariment de desglossament del càlcul de decimals dels preus unitaris registrat per part de l'empresa en data
3/08/2022, numero de registre E2022017927, que no modifica el preu de la proposició econòmica presentada.

EMPRESA.
SOCIAL

DENOMINACIÓ

ACTIESCOLA SLU
PONREC
NASCOR FORMACIÓN, SL
E.I. L'EINA, SCCL

NIF

B17456336
B62603188
B65187569
F64422207

A.2.1.
Proposta
formació
primers auxilis
pediàtrics

A.2.2.
Proposta
formació
atenció
educativa NEE

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

A.2.3
Proposta
formació
pràctiques
alimentàries

SI
SI
SI
SI

A.2.4
50%
col·lectius
especials
dificultats
inserció
laboral
SI
SI
SI
SI

c) La Mesa disposa que tota la documentació inclosa en el sobre B es passi als serveis
tècnics competents perquè emetin l’informe a què es refereix la clàusula XIX del Plec.

3. Marc normatiu de referència
3.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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.
3.2 Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, que modifica el
Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s'aprova el
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE
del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel
que fa a la revisió del CPV.
3.3 Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regirà la
selecció i adjudicació d'aquest contracte.
3.4 Resta de normativa legal aplicable.
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4. Valoració de les proposicions

Les proposicions s'han valorat d'acord amb els criteris d'adjudicació de les ofertes,
establerts en la clàusula XVII del plec de clàusules administratives particulars, seguint el
següent procediment
4.1 Càlcul de la proposició econòmica fins a un màxim de 40 punts.
Es procedeix a aplicar la fórmula de càlcul de la proposició econòmica establerta en el
Plec amb els següents resultats:

ACTIESCOLA.
SLU

PONREC

NASCOR
FORMACIÓN
SL

L'EINA
COOPERATIVA

Ol

PREU OFERTAT

160.548,00

151.572,00

160.647,82

151.487,22

Pm

Puntuació mínima

30,01

30,01

30,01

30,01

PM

Puntuació màxima

40,00

40,00

40,00

40,00

Pi

Puntuació oferta

30,12

39,91

30,01

40,00

BM
Bm

Baixa màxima
Baixa mínima

18.330,78
9.170,18

18.330,78
9.170,18

18.330,78
9.170,18

18.330,78
9.170,18

B
OM

Mitjana aritmètica baixes
Oferta més alta

13.754,24
160.647,82

13.754,24
160.647,82

13.754,24
160.647,82

13.754,24
160.647,82

Om

Oferta més baixa

151.487,22

151.487,22

151.487,22

151.487,22

Preu licitació bases

169.818,00

169.818,00

169.818,00

169.818,00

Ol
Pm
PM
Pi:
BM:
Bm:
B:
OM:
Om:

Baixes respecte preu licitació
9.270,00
18.246,00
9.170,18
18.330,78
Preu ofertat. És el preu total de l'oferta presentada per cada empresa licitadora
Puntuació mínima Es calcula amb la fórmula. És divideix la mitjana aritmètica de les baixes
per la baixa màxima. El resultat es multiplica per la puntuació màxima.
Puntuació màxima (40 punts). És la puntuació màxima que es pot atorgar.
Puntuació oferta Es la puntuació finalment obtinguda, per l'aplicació de la fórmula del criteri
automàtic de preu
Baixa màxima Es el resultat de restar del preu de licitació el preu de l'oferta més baixa
Baixa mínima Es el resultat de restar del preu de licitació el preu de l'oferta més alta
Mitjana aritmètica de les baixes. Es la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts al restar, per a cada
licitador, el preu de la seva oferta respecte del preu de licitació
Oferta més alta Es el preu de l'oferta més elevada
Oferta més baixa Es el preu de l'oferta més baixa

Les puntuacions finals obtingudes en la valoració econòmica són les següents:
EMPRESA. DENOMINACIÓ SOCIAL
ACTIESCOLA SLU
PONREC
NASCOR FORMACIÓN, SL
E.I. L'EINA, SCCL
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A.1.1.
Proposició
econòmica
160.548,00
151.572,00
160.647,82
151.487,22

Punts obtinguts (màxim de
40)
30,12
39,91
30,01
40
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4.2 Càlcul dels criteris d'adjudicació en referència als compromisos de formació:
A.2.1. Compromís de que els professionals que prestaran el servei rebran durant el primer mes, des de la
seva incorporació al lloc de treball, una formació específica en matèria de primers auxilis pediàtrics d'un
mínim de 3 h. (fins a 10 punts)
A.2.2. Compromís de que els professionals que prestaran el servei rebran durant el primer mes, des de la
seva incorporació al lloc de treball, una formació específica sobre el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu d'un mínim de 3 h. (fins a 10 punts)
A.2.3. Compromís de que els professionals que prestaran el servei rebran durant el primer mes, des de la
seva incorporació al lloc de treball, una formació específica sobre higiène en les pràctiques alimentàries de
menjadors col·lectius d'un mínim de 3 h. (fins a 10 punts)

S'analitzen els compromisos i documentació presentada amb els següents resultats:
A.2.1.
EMPRESA.
Proposta
DENOMINACIÓ primers
SOCIAL
pediàtrics

ACTIESCOLA
SLU

A.2.2.
Proposta A.2.3
Proposta
formació formació
atenció formació pràctiques
PUNTUACIÓ
auxilis educativa NEE
alimentàries
OBTINGUDA

(Fins a 10 p.)
(Fins a 10 p.)
(Fins a 10 p.)
Compromís Aporta
Compromís Aporta
Compromís Aporta
fitxa
fitxa
fitxa
descriptiva
descriptiva
descriptiva
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

NASCOR
SI
FORMACIÓN,
SL
E.I.
L'EINA, SI
SCCL

SI

SI

SI

SI

SI

PONREC

30
30
30

SI

SI

SI

SI

SI

30

4.3 Càlcul dels criteris d'adjudicació en referència al compromís de que un mínim
del 50% dels professionals que prestaran el servei de forma estable formen part de
col·lectius amb dificultats d'inserció sociolaboral. (fins a 30 punts):

EMPRESA. DENOMINACIÓ SOCIAL
ACTIESCOLA SLU
PONREC
NASCOR FORMACIÓN, SL
E.I. L'EINA, SCCL

Presenta
compromís
SI
SI
SI
SI

PUNTUACIÓ OBTINGUDA
30
30
30
30
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4.4 Es procedeix a la suma de la puntuació obtinguda en aplicació dels diferents
criteris d'adjudicació amb els següents resultats:

EMPRESA.
DENOMINACIÓ
SOCIAL

A.2.1.
Proposta
formació
primers
auxilis
pediàtrics
(Fins a 10)

A.2.2.
Proposta
formació
atenció
educativa
NEE
(Fins a 10)

A.2.3
Proposta
formació
pràctiques
alimentàries
(Fins a 10)

30,12

10

10

39,91
30,01

10
10
10

A.1.1.
Proposició
econòmica
(Fins a 40)

ACTIESCOLA
SLU
PONREC
NASCOR
FORMACIÓN, SL
E.I.
SCCL

L'EINA, 40

SUMA
TOTAL
PUNTS
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A.2.4
50%
col·lectius
especials
dificultats
inserció
laboral
(Fins a 30)
30

10
10

10
10

30
30

99,91
90,01

10

10

30

100

(Fins a 100)

90,12

4.5 Anàlisi i valoració possibles valors anormals o desproporcionats.
Atès que han participat més de dues empreses, i en funció del que s'estableix a la
clàusula XVIII del Plec, es procedeix a calcular la mitjana aritmètica de les puntuacions
total obtingudes i analitzar si la suma dels punts obtinguts es situa per sota del 90% de la
mitjana aritmètica.

SUMA
PUNTS

EMPRESA.
DENOMINACIÓ SOCIAL

TOTAL Està per sota del No hi ha puntuació per sota
90% de la mitjana del 90% de la mitjana.
aritmètica
(85,51
(Fins a 100)
punts)?
És superior en més d'un
10% (104,51 punts) a la
mitjana aritmètica ?
90,12
NO
NO
99,91
NO
NO
90,01
NO
NO
100
NO
NO
95,01
NO
NO

ACTIESCOLA SLU
PONREC
NASCOR FORMACIÓN, SL
E.I. L'EINA, SCCL
MITJANA ARITMÈTICA
90%
de
la
mitjana
aritmètica
85,51
Superior 10% a la mitjana
104,51
aritmètica

Es conclou
que NO HI HA PROPOSTES AMB VALORS ANORMALS O
DESPROPORCIONATS.
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5. Conclusions
De conformitat amb la valoració dels criteris d'ajudicació i l'anàlisi de possibles valors
anormals o desproporcionats en les proposicions econòmiques, es conclou el següent:
5.1 No hi ha cap proposta amb valors anormals o desproporcionats
5.2 La puntuació total obtinguda en aplicació dels criteris d'adjudicació és la següent:
SUMA TOTAL PUNTS
EMPRESA. DENOMINACIÓ SOCIAL
ACTIESCOLA SLU
PONREC
NASCOR FORMACIÓN, SL
E.I. L'EINA, SCCL

(Fins a 100)
90,12
99,91
90,01
100

6. Proposta de resolució
D'acord amb els antecedents, el marc normatiu de referència i la valoració de les
proposicions esmentades es proposa a l'òrgan contractant, l'adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Adjudicar a la raó social E.I. L'EINA, SCCL, amb NIF F64422207, el contracte
administratiu dels serveis de suport universal de cures, inclusió i atenció a la diversitat en
temps educatiu de migdia als centres educatius públics del municipi de Barberà del Vallès.
Codi d'expedient: N774220040
Tipus de contracte: Serveis
Subtipus de contracte: Serveis socials i de salut
Codi CPV: 80410000
Període de vigència: Del 1 de setembre de 2022 al 31 d'agost de 2024.
Possibilitat de pròrroga: Si . Prorrogable per períodes anuals, fins a un màxim de dos
anys més, per mutu acord de les parts, manifestat expressament i per escrit, sense que la
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
Import màxim d'adjudicació: 151.487,22 euros (exempt d'IVA).
Preus unitaris:
*Hora de Servei de reforç de l'atenció educativa en el temps educatiu de migdia: 14,6387
euros (exempt d'IVA)
*Hora de servei de coordinació del servei de reforç de l'atenció educativa: 16,4491 euros
(exempt d'IVA)
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SEGON.- Aprovar la despesa que representa la prestació d’aquest servei per als següents
exercicis:
Exercici

Import

IVA

Import total

A càrrec de l'aplicació
pressupostària

2022
2023
2024

30.297,44
75.743,61
45.446,17

Exempt
Exempt
Exempt

30.297,44
75.743,61
45.446,17

511.231.22706
511.231.22706
511.231.22706

en el benentès que per a fer front a aquesta despesa caldrà habilitar consignació suficient
i adequada en el pressupost municipal per a l'exercici 2023 i 2024, supeditada a
l'aprovació definitiva del pressupost.
TERCER.- Realitzar els pagaments corresponents contra l'emissió de factures mensuals,
en base als serveis d'unitats/hora finalment prestats per part per part de l'empresa
adjudicatària. CODI GESTOR: 511SB.

Signat:

Lluís Carol Andrés
Director de l'Àrea de Drets Civils i Ciutadania

Barberà del Vallès, a la data que figura en la signatura electrònica del document.
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