Àrea / Unitat

Alcaldia - Presidència
Secretaria
BRU
Codi de verificació

²3J0O0S3T6W6M5141196VP»
²3J0O0S3T6W6M5141196VP»
3J0O0S3T6W6M5141196V

Document

SEC16I00VI

Expedient

2218/2022

Data

11-04-2022

La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 11 d'abril de
2022, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:
35 .- Urgència II).- Rectificació d'errades materials al Plec de prescripcions
tècniques del contracte del servei per a la gestió integral i funcionament de
l'escola bressol "La Granota" (exp. 2218/22).
Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 7 de març de 2022, va aprovar
l'expedient de contractació relatiu a la contractació del servei per la gestió integral i
funcionament de l’escola Bressol Municipal “La Granota”, situada al c. Sarajevo, 5 del Prat
de Llobregat, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, amb pluralitat de criteris de valoració per l’adjudicació, mitjançant judici de
valor i avaluables de forma automàtica.
L’acord d’aprovació de l’expedient de contractació i la documentació relativa al contracte
van ser publicats al DOUE i al perfil del contractant en data 11 de març de 2022, obrint-se,
a partir d’aquest moment, el termini de presentació de proposicions per les empreses
licitadores, el qual finalitza el proper 8 d’abril de 2022.
Vist l’informe de la cap de Secció d’Educació, de data 6 d’abril de 2022, on es posa de
manifest, que durant el termini de presentació de proposicions, s’han rebut diversos
aclariments en relació a la documentació de l’expedient, entre els quals n’hi ha que han
postat de manifest l’existència d’errors que determinen la rectificació i/o canvi de redactat
de la documentació de l’expedient, que afecten al plec de prescripció tècniques, a la
memòria justificativa del contracte i al plec administratiu.
S’informa així també, que s’adjunta nou Annex II del plec tècnic, relatiu a la subrogació de
personal, aportat per l’actual adjudicatari del contracte.
Aquesta incidència ha estat informada en el perfil mitjançant la corresponent esmena,
pendent de prendre l’acord corresponent.
De conformitat amb el contingut dels articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de Contractes
del sector públic, tant els plecs de clàusules administratives particulars com de
prescripcions tècniques, podran ser modificats amb posterioritat a la seva aprovació per
d’error material, de fet o aritmètic. En altre cas, la modificació comportarà la retroacció
de les actuacions.
L’article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques estableix la possibilitat de rectificar en qualsevol moment, els
errors materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.
De conformitat amb l’informe jurídic amb codi del document CON16I00MG, que consta a
l’expedient.
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Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la rectificació del plec de prescripcions tècniques que haurà de regir el
servei per la gestió integral i funcionament de l’escola Bressol Municipal “La Granota”,
situada al c. Sarajevo, 5 del Prat de Llobregat, de conformitat amb l’art. 124 de la LLCSP,
per errors materials que determinen la rectificació i/o canvi de redactat en el següent sentit:


A la clàusula 4.2.1 de les pàgines 13 i 14

On diu:
“10 educadors/es.
Perfil: La formació ha de ser de mestre/a especialista en educació infantil, o cicle
formatiu d’educació infantil.
8 educadores desenvoluparan les funcions de tutors/es d'aula i les altres 3
educadores faran de reforç a cada dos aules (Educadores Complementàries) en
funció de les necessitats del servei i amb jornada completa. Totes les educadores
tenen la mateixa categoria professional.
S’ha de garantir que, en qualsevol circumstància, a cada aula hi hagi, com a mínim
un/a educador/a amb la titulació requerida, i es compleixi el què la normativa
regeix.
L’horari dels/de les educadors/es tutors/es i les educadores complementàries serà
partit, amb temps per dinar i temps per a reunions de l'equip educatiu i activitats
de gestió pedagògica. Aquest horari es configurarà de manera que sigui present en
l'entrada i la sortida dels infants, així com, durant el dinar dels infants i fins a les
13h com a mínim. De 13h a 14h realitzaran reunions de gestió i de 14h a 15h
disposaran de temps per dinar. Incorporant-se a les aules a les 15h de la tarda”
Ha de dir:
“11 educadors/es.
Perfil: La formació ha de ser de mestre/a especialista en educació infantil, o cicle
formatiu d’educació infantil.
8 educadores desenvoluparan les funcions de tutors/es d'aula i les altres 3
educadores (Educadores Complementàries) faran de reforç.
Totes les educadores treballaran a jornada complerta. Totes les educadores tenen
la mateixa categoria professional.
S’ha de garantir que, en qualsevol circumstància, a cada aula hi hagi, com a mínim
un/a educador/a amb la titulació requerida, i es compleixi el què la normativa
regeix.
L’horari dels/de les educadors/es tutors/es i les educadores complementàries serà
partit, amb temps per dinar i temps per a reunions de l'equip educatiu i activitats
de gestió pedagògica. Aquest horari es configurarà de manera que sigui present en
l'entrada i la sortida dels infants, així com, durant el dinar dels infants i fins a les
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13h com a mínim. De 13h a 14h realitzaran reunions de gestió, si les ràtios ho
permeten.”
On diu:
“5 Educadores de Suport al migdia per al servei de menjador/descans.
Perfil: La formació ha de ser de mestre/a especialista en educació infantil, o cicle
formatiu d’educació infantil.
És necessari distingir, a efectes de garantir la ràtio de personal, entre el servei de
menjador que ocupa la franja de 12 a 13 h i el període de descans de 13 a 15 h.”
Ha de dir:
“5 Educadores de Suport al migdia per al servei de menjador/descans. Amb un
horari laboral de 3 hores diàries. De 12h a 15h.
Les 5 educadores de suport juntament amb les 3 educadores complementàries i
les 8 educadores referents faran que a l’estona del dinar hi hagi dues persones a
cada classe (la referent i una complementaria, o la referent i un suport).
Perfil: La formació ha de ser de mestre/a especialista en educació infantil, o cicle
formatiu d’educació infantil.
És necessari distingir, a efectes de garantir la ràtio de personal, entre el servei de
menjador que ocupa la franja de 12 a 13 h (que seran dues persones) i el període
de descans de 13 a 15 h.
Les ràtios per dormir no podran superar les ràtios per edat que són les que marca
el Decret 282/2006.
Article 12
“Nombre màxim d’infants per grup

12.1 Al primer cicle de l’educació infantil pot haver-hi simultàniament, com a màxim, el següent
nombre d’infants per grup: Grups d’infants menors d’un any: 8 infants. Grups d’infants d’un a dos
anys: 13 infants. Grups d’infants de dos a tres anys: 20 infants.
12.2 El centre estableix l’atenció als infants d’acord amb el seu projecte educatiu i amb la seva
proposta organitzativa, amb la distribució de grups que en cada moment considera oportuna
segons el nombre d’infants que atén i l’equip de professionals de què disposa, sense poder superar
en cap grup el nombre màxim d’infants determinat a l’apartat anterior.
12.3 La capacitat màxima simultània de cada centre es fixa en el corresponent conveni o disposició
pel qual es crea o s’autoritza, tenint en compte el nombre màxim d’alumnes per grup que estableix
l’apartat primer d’aquest article i les instal·lacions i condicions de cada centre.”



A la clàusula 5.2 de les pàgines 17 i 18

On diu:
“Horari dels serveis
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Sense perjudici del que en el seu moment pugui determinar les NOFC (Normes
d'Organització i Funcionament del Centre), qualsevol modificació en els horaris
dels serveis de l'escola bressol haurà de realitzar-se a proposta del consell escolar
del centre i ser aprovada, en tot cas, per l'Ajuntament.
Escola Bressol. L’horari bàsic del servei d'escolaritat de l’escola bressol ha de
cobrir de dilluns a divendres, dins del calendari escolar que determini l'Ajuntament
per al centre:
1.Matí: de 9 a 12 hores
2.Tarda: de 15 a 17 hores
3.Servei de matins: de 9 a 12:30 hores
Ha de dir:
“Horari dels serveis
Sense perjudici del que en el seu moment pugui determinar les NOFC (Normes
d'Organització i Funcionament del Centre), qualsevol modificació en els horaris
dels serveis de l'escola bressol haurà de realitzar-se a proposta del consell escolar
del centre i ser aprovada, en tot cas, per l'Ajuntament.
Escola Bressol. L’horari bàsic del servei d'escolaritat de l’escola bressol ha de
cobrir de dilluns a divendres, dins del calendari escolar que determini l'Ajuntament
per al centre:
1. Matí: de 9 a 12 hores
2. Tarda: de 15 a 17 hores”

On diu:
“L’Espai de joc. Està pensat per poder donar una resposta a la demanda de les
mares i pares de trobar un espai on poder aprendre nous recursos lúdics per jugar
amb els fills i filles. L’horari és de dos dies a la setmana amb sessions de dues
hores de 17h a 19h.”
Ha de dir:
“L’Espai de joc. Està pensat per poder donar una resposta a la demanda de les
mares i pares de trobar un espai on poder aprendre nous recursos lúdics per jugar
amb els fills i filles. L’horari és de dos dies a la setmana amb sessions de dues
hores de 17’30h a 19’30h.”


A la clàusula 7 pàg.24

On diu:
“La prestació dels serveis d’atenció als infants i a les seves famílies es durà a
terme en horaris que poden ser simultanis o no als de l'escola bressol, en una
franja horària que pot anar des de les 9 h fins a les 19 h, a concretar cada curs,
atenent a criteris organitzatius i pedagògics, i a les necessitats de les famílies
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usuàries i del
l'Ajuntament.”

centre. Les quotes

d'aquests

serveis

vindran

fixades per

Ha de dir:
“La prestació dels serveis d’atenció als infants i a les seves famílies es durà a
terme en horaris que poden ser simultanis o no als de l'escola bressol, en una
franja horària que pot anar des de les 9 h fins a les 19’30 h, a concretar cada
curs, atenent a criteris organitzatius i pedagògics, i a les necessitats de les
famílies usuàries i del centre. Les quotes d'aquests serveis vindran fixades per
l'Ajuntament.”


A la clàusula 16.1 pàgines 35

On diu:


“Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del
contracte, i els imports referits comprenen l’assistència mitjana dels tres últims
cursos.
Curs 2020-2021
MITJA USUARIS/RIES SERVEI ACOLLIDA FIXES: no acollida
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI ACOLLIDA ESPORÀDICA: no acollida
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI MENJADOR: 55 infants
USUARIS/RES SERVEI JULIOL 2020: 72 infants
USUARIS/RIES ACOLLIDA JULIOL 2020: no acollida
USUARIS/RIES MENJADOR JULIOL 2020:56 infants”

Ha de dir:


“Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del
contracte, i els imports referits comprenen l’assistència mitjana dels tres últims
cursos.
“Curs 2020-2021
MITJA USUARIS/RIES SERVEI ACOLLIDA FIXES: no acollida
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI ACOLLIDA ESPORÀDICA: no acollida
MITJANA USUARIS/RIES SERVEI MENJADOR: 55 infants
USUARIS/RES SERVEI JULIOL 2020: 72 infants
USUARIS/RIES ACOLLIDA JULIOL 2020: no acollida
USUARIS/RIES MENJADOR JULIOL 2020:56 infants
Alumnes matriculats a dia d'avui curs 2021-2022:
Curs 21/22
Actualment a l’escola (data a abril 2022):
N-0: 8
N-1: 38
N-2: 57
N-2 MATINS: 18
TOTAL: 121.
Queden 6 places vacants:
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1 a N-1
3 a N-2
2 a N-2 MATINS (que al proper curs passa a ser N-2 de tot el dia)
Serveis de menjador i acollida:
Menjadors fixes: 81
Menjadors esporàdics: 5
Acollida fixe: 7
Acollida esporàdic: 5”


A la clàusula 16 2 pàgina 36

On diu:
“El procediment per determinar la retribució de l’empresa adjudicatària és el següent:
b) La factura especificarà el cost total del servei i els imports que s’hagin de
deduir per determinar la quantitat a pagar a càrrec de l’aplicació
pressupostària específicament habilitada per l’Ajuntament. Singularment
es deduiran la suma de les tarifes a que es refereix la lletra anterior i, en
el seu cas, l’import de les beques i ajuts que puguin gaudir algunes de les
persones usuàries.”
Ha de dir:
“El procediment per determinar la retribució de l’empresa adjudicatària és el següent:
b) La factura especificarà el cost total del servei (el cost total dividit pels 11
mesos) amb els imports que s’hagin de deduir de l’ingrés de les famílies per
determinar la quantitat a pagar a càrrec de l’aplicació pressupostària
específicament habilitada per l’Ajuntament. Singularment es deduiran la suma
de les tarifes a que es refereix la lletra anterior i, en el seu cas, l’import de les
beques i ajuts (quotes de la tarifació social) que puguin gaudir algunes de les
persones usuàries, que sempre seran assumides per l’ajuntament. “
També s’incorpora el nou annex II relatiu al llistat de subrogació de personal del Plec de
prescripcions tècniques, aportar per l’empresa actual adjudicatària del contracte.
Segon.- Aprovar la rectificació del plec de clàusules administratives i de la memòria
justificativa del contracte que regeix el servei per la gestió integral i funcionament de
l’escola Bressol Municipal “La Granota”, situada al c. Sarajevo, 5 del Prat de Llobregat, de
conformitat amb l’art. 122 de la LLCSP, per errors materials que determinen la rectificació
i/o canvi de redactat en el següent sentit:


A la clàusula IV.5 del Plec de clàusules administratives particulars, pàgines 23, 24, 25 i
27 i apartat 25 de la Memòria, pàgines 6,7 ,8 i 10

On diu:
“El licitador haurà de presentar un projecte tècnic per tal de procedir a la valoració
d’aquests criteris basats en judici de valors que no podrà superar els 25 fulls a
dues cares (50 pàgines) mida DIN-A4, correctament paginats amb un marge
superior i inferior de 2’5cm , redactat en Verdana 10 i un interlineat senzill , amb
un marge esquerra i dret de 3 cm. En cas de superar l’extensió no serà valorat a
partir del màxim establert de 50 pàgines.
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Estarà completament indexat i haurà de seguir l’ordre establert en els següents
apartats i subapartats.
Projecte tècnic d'escola bressol
1 .Projecte pedagògic.(22 pàgines)
2. Gestió del personal.(8 pàgines)
3. Adaptació/familiarització (7 pàgines)
4. Espais Familiars (8 pàgines)
6. Atenció a les famílies. (7 pàgines)”
Ha de dir:
“El licitador haurà de presentar un projecte tècnic per tal de procedir a la valoració
d’aquests criteris basats en judici de valors que no podrà superar els 25 fulls a
dues cares (50 pàgines) mida DIN-A4, correctament paginats amb un marge
superior i inferior de 2’5cm , redactat en Verdana 10 i un interlineat senzill , amb
un marge esquerra i dret de 3 cm., les 50 pàgines no inlouran la portada ni
l’indexEn cas de superar l’extensió no serà valorat a partir del màxim establert de
50 pàgines.
Estarà completament indexat i haurà de seguir l’ordre establert en els següents
apartats i subapartats.
Projecte tècnic d'escola bressol
1 .Projecte pedagògic.(22 pàgines)
2. Gestió del personal.(6 pàgines)
3. Adaptació/familiarització (6 pàgines)
4. Espais Familiars (7 pàgines)
5. Atenció a les famílies. (6 pàgines)
6. Avaluació. (5 pàgines)”
On diu:
“7. Avaluació. ............................................................Màxim 5 punts”
Ha de dir:
“6. Avaluació. .............................................................Màxim 5 punts.
On diu:
“Criteri: B.5. Propostes de formació a cuineres i administratives. Màxim 2 punts.
(Formació d’un mínim de 5 hores sinó ,seran 0 punts)
1. Formació per l’equip d’administratives .......................................1 punt
2. Formacions per a cuineres i ajudants de cuina
de les diferents escoles del Prat. ..................................................1 punt”
Ha de dir:
“Criteri B.5. Propostes de formació a cuineres i administratives. Màxim 2 punts.
(Formació d’un mínim de 5 hores sinó ,seran 0 punts)
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1. Formació per l’administrativa ...................................................1 punt
2. Formació per a la cuinera i l’ajudant de cuina. ..........................1 punt”
On diu:
“Per l’acreditació dels criteris B2,B4,B5,B6 cal presentar la declaració responsable
corresponent.”
Ha de dir:
“Per l’acreditació dels criteris B2,B4,B5,B6 cal presentar la declaració responsable
corresponent
La totalitat d’hores a B2, B4, B5 i B6 fa referència a hores anuals”
Tercer.- Notificar aquest acord als departaments de Comptabilitat, Educació, Prevenció
de riscos laborals i al responsable del contracte.
Quart.- Anunciar el present acord rectificatiu al DOUE i al perfil del contractant, atorgant
nou termini de presentació d’ofertes.
El Prat de Llobregat
F_CONVFIRMA_SEC
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