PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGEIX L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS:
LOT 1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN FOLGUERA
LOT 2 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS PINS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE I CODI CPV
D’acord amb el Reglament del servei Municipal d’Escoles Bressol, les escoles es
gestionaran de manera indirecta. Per tan i d’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017
de contractes del sector públic, constitueix l’objecte del present contracte, la gestió
del servei de cadascuna de les escoles bressol municipals següents:
LOT 1: Escola Bressol Municipal Can Folguera
LOT 2: Escola Bressol Municipal Els Pins
Per a tal finalitat, l’objecte del present contracte té dues característiques essencials de
caràcter social que proporcionen una millora global del servei, i per tan en la qualitat
de l’atenció als infants i l’acompanyament a les famílies en la seva responsabilitat
educativa. Aquestes són: les condicions salarials i l’estabilitat en el lloc de treball, a
banda de la obligatorietat de la subrogació en la successió d’empreses.
Els licitadors podran presentar oferta a qualsevol lot objecte de la present licitació,
sense limitació de lots. No obstant l’anterior, i en base a l’article 99.4.B de la Llei
9/2017 de contractes del sector públic i amb la finalitat de garantir l’estabilitat del
servei, la seva prestació i la no afectació als infants usuaris i les seves famílies, evitant
el risc de dependència d’un sol proveïdor i afavorint la competència qualitativa, es
limita a un el lot que pot adjudicar-se al mateix licitador.
En cas que l’oferta d’un mateix licitador resulti millor classificada i declarada com la
més avantatjosa per a més d’un lot, aquest haurà d’optar a un d’ells. La renúncia a
l’adjudicació d’algun dels lots per l’aplicació d’aquesta norma, no s’entendrà com una
retirada indeguda de la proposició. La mesa de contractació i l’òrgan de contractació
vetllaran per l’estricte compliment de les normes.
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D'acord amb I ‘article 99.4.b abans esmentat i, a fi i efecte de garantir l'objectivitat i la
no discriminació entre els licitadors, l’òrgan de contractació estableix les següents
normes i criteris per si es dóna el cas que un licitador pugui resultar adjudicatari de
més d’un lot, indicat tant en I ‘anunci de la licitació com en el present plec de
condicions tècniques:
- L'adjudicatari que hagi obtingut aquesta condició per a un número de lots superior a
un, haurà de renunciar per escrit, adreçat a l’òrgan de contractació, en un termini
màxim de tres dies, a quin lot o lots renuncia. Aquest lot o lots hauran d'estar
consignats en ordre de preferència, sent el primer de la llista i successivament, el que
prefereix renunciar. El lot o lots als quals hagi renunciat el licitador serà adjudicat a la
següent oferta d'aquest mateix lot que n'hagi obtingut la màxima puntuació, després
que el licitador hi hagi renunciat.
- Si, derivat de la circumstància anterior, es produeix un empat en la puntuació total
entre licitadors als quals se'ls podria adjudicar el lot al que s'ha renunciat, l'òrgan de
contractació tindrà en compte els criteris de desempat següents, d'entre els descrits en
I'article 147 de la LCSP i amb I'ordre de prioritat descrit:
- Major percentatge de treballadors/es amb discapacitat o en situació d'exclusió social
en la plantilla destinada al contracte de cada una de les empreses, donant prioritat, en
cas d'igualtat, el major nombre de treballadors/es fixes amb discapacitat en la plantilla,
o el major nombre de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
- Menor percentatge de contractes temporals adscrits a la concessió en la plantilla de
cada una de res empreses.
- Les ofertes presentades per entitats sense afany de lucre, amb personalitat jurídica,
sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb I'objecte del contracte,
segons resulti dels seus propis estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el
corresponent registre oficial.
- Major percentatge de dones empleades en la plantilla adscrita a la concessió de
cadascuna una de les empreses.
- En el cas que dels anteriors criteris no s'hagués desempatat, es realitzarà un sorteig
Així mateix, i a efectes de vocabulari comú de contractes públics, s'estableix el codi
CPV amb la següent descripció: Serveis administratius socials, educatius, sanitaris i
culturals: codi CPV 80000000-4 serveis educatius i de formació. El codi CPV
anteriorment citat serà el mateix per a cada un dels lots objecte del present plec de
condicions).
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FINANÇAMENT DEL SERVEI
El pressupost anual del contracte correspon al resultat de la suma de totes les partides
de despeses de l’escola bressol. L'Ajuntament abonarà una retribució econòmica
anual en concepte de sosteniment del servei d'escola bressol, prevista en la prestació
del servei públic.
Per a l'elaboració del pressupost del contracte, s'han previst les possibles
modificacions del contracte així com les possibles causes de modificació del contracte
que poden implicar una variació del cost econòmic d'aquest i fins un màxim d'un 20%
respecte el preu de licitació.
D’acord amb l’article 204 de la LCSP es preveu la modificació del contracte tot i
justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les condicions, l’abast i els límits següents:
-

Els índex de natalitat previstos i en conseqüència el nombre d’alumnes pot
comportar variacions en la demanda d’aquest servei que poden afectar a la
prestació de l’objecte del present contracte. Aquest fet fa pensar que L’adjudicatari
pugui patir oscil·lacions de major o menor demanda amb un percentatge màxim del
20% respecte el preu adjudicat als efectes de modificació del contracte.

Altres supòsits de modificació:
-

Increment en el nombre de serveis d’acord amb l’establert en el reglament del
servei municipal d’escola bressol.

-

Augment en la necessitat prioritària d’actuació en algun centre

-

Increment d’atenció educativa a infants amb NEE amb suports educatius
intensius

-

Necessitats educatives no previstes inicialment

-

Inclusió d’altres serveis d’atenció a la infància 0-3 complementaris, tipus espai
de famílies

-

Altres causes d’interès públic i relacionades amb el desenvolupament del
servei.

El procediment de modificació es durà a terme en els termes següents: un cop
finalitzat el termini de matriculació, el servei d’educació de l’Ajuntament notificarà al
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concessionari el nombre d’usuaris i aules a gestionar per al curs següent i el preu del
contracte pel curs escolar. Un cop finalitzat el termini d’al·legacions de 15 dies, l’òrgan
de contractació aprovarà la modificació del contracte, acord que s’haurà notificar a
l’adjudicatari. La modificació s’haurà de publicar al perfil del contractant i al DOUE.
4. TERMINIS DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
La vigència del contracte serà d’un any, des de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost
de 2022 o a partir de l’inici de la prestació del servei.
Una vegada finalitzat el primer any de contracte es preveuen quatre anys de possibles
prorrogues.
La previsió d'execució del calendari segons exercicis serà:
Període contractual : any de contracte, coincidint amb el curs escolar
Curs escolar 2021-2022: De l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2022
Període de possibles prorrogues: 4 anys, d’any en any
Curs escolar 2022-2023: De l’1 de setembre de 2022 al 31 d’agost de 2023
Curs escolar 2023-2024: De l’1 de setembre de 2023 al 31 d’agost de 2024
Curs escolar 2024-2025: De l’1 de setembre de 2024 al 31 d’agost de 2025
Curs escolar 2025-2026: De l’1 de setembre de 2025 al 31 d’agost de 2026

5. SERVEIS QUE S’OFEREIXEN
La contractació del servei d’escola bressol del municipi de Santa Perpètua de Mogoda
comprèn dins del seu objecte les prestacions següents, per a cadascun dels lots:


Escolarització, destinat atenció educativa apropiada a infants de 16 setmanes a
3 anys durant l’horari establert i de conformitat amb la normativa aplicable, a
més de les determinacions que es puguin especificar.



Servei de menjador, el qual inclou dinar i descans o dinar, descans i berenar
per als infants usuaris del servei de l’escola bressol que ho sol·licitin.



Servei d’acollida al matí, aquest servei està adreçat a famílies que sol·licitin el
servei.
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Altres serveis que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda vulgui oferir
dintre del marc de les escoles bressol.

6. ESTRUCTURA D’ESCOLARITZACIÓ
La previsió d’aules en funcionament per al curs 2021-2022 és la següent:
Lot 1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN FOLGUERA
1 aula de lactants:

8 places

3 aules d’1 any:

13 places cadascuna

3 aules de 2 anys:

20 places cadascuna

TOTAL: 107 places
Lot 2 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS PINS
1 aula de lactants:

8 places

3 aules d’1 any:

13 places cadascuna

3 aules de 2 anys:

20 places cadascuna

TOTAL: 107 places
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda comunicarà a l’adjudicatari el nombre
d’alumnes, personal educatiu i aules a posar en funcionament el curs següent, un cop
finalitzat el període de matriculació, el mes de juliol de cada any.
7. ASPECTES ORGANITZATIUS I PEDAGÒGICS
L’adjudicatari haurà de garantir els aspectes organitzatius i pedagògics que
s’estableixen a l’article 4 del Reglament del Servei Municipal d’Escoles Bressol i que
s’adjunta al present plec (Annex 1)
Servei de menjador escolar:
El servei de menjador atén l’alimentació adequada a l’infant com a necessitat
biològica, però es contempla com un espai educatiu de socialització, d’adquisició
d’hàbits i de descans. S’estructura en una primera part de menjador - l’àpat pròpiament
dit- i una segona part -posterior- de descans. El servei de menjador s’oferirà sempre
dintre dels serveis educatius, serà atès per les tutores de l’aula i s’oferirà el dinar i/o el
dinar i el berenar
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En relació a aquest servei s’ajustarà al que disposa l’article 8 del Reglament del Servei
Municipal d’ Escoles Bressol.
Totes les escoles bressols municipals compten amb cuina pròpia, amb tot el mobiliari i
equipament bàsic per al seu funcionament, els aliments s’hauran de preparar a les
dependències corresponents.
L’adjudicatari haurà d’establir un pla de gestió del servei de cuina i menjador, i del seu
personal, i presentar-lo al personal tècnic de la Regidoria d’Educació que en donarà, si
s’escau, el vist-i-plau. També haurà de responsabilitzar-se de la confecció dels menús,
de la compra dels aliments i de la seva preparació, i haurà de vetllar pel seu bon estat i
per la cura en la preparació i manipulació, sempre d’acord amb la normativa vigent, pel
que fa a les mesures higièniques i sanitàries. El personal tècnic de la Regidoria de
Salut Pública de l’Ajuntament del Santa Perpètua de Mogoda podrà supervisar els
menús escolars.
Les famílies que facin ús del servei de menjador hauran de satisfer la contraprestació
corresponent del servei al marge de les establertes per al servei d'escolarització.
El servei de menjador i l’espai de migdia és de prestació obligatòria per a l’adjudicatari
i d’utilització opcional per les famílies.
Dins del servei de menjador, la part corresponent a la gestió de la cuina i la preparació
dels aliments podrà ser subcontractada per l’adjudicatari, que, en tot cas haurà de
presentar-ho en la seva proposició, en cas que opti per aquesta opció.
El personal per atendre els infants durant l’hora de dinar haurà de ser el mateix
personal educatiu, preferentment el/la tutor/a de cada grup. Durant el descans
s’establiran un mínim, de dues persones dels personal educatiu, depenent sempre del
nombre d’ infants que utilitzin el servei.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar, implantar i seguir i controlar un sistema
d’autocontrol basat en el sistema d’anàlisi de perill i punts de control crític (APPCC).
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En el Pla d’Autocontrol de què hauran de disposar, hi hauran de constar, com a mínim,
les condicions prèvies per dur a terme l’activitat.
Aquestes integraran els documents bàsics següents:
- Pla de manteniment dels locals, equips i instal·lacions
- Pla de control de l’aigua potable i legionel·la
- Pla de neteja i desinfecció
- Pla de control de plagues i animals indesitjables
- Pla de pràctiques correctes d’higiene
- Pla de traçabilitat: control de proveïdors, etc.
- Pla de formació dels manipuladors d’aliments
Així, com d’altres controls que, a consideració del responsable del servei de menjar,
poden acabar de complementar el Pla d’Autocontrol.
També haurà d’elaborar aquells registres que es duen a terme en funció del que
disposa el document del Pla, així com els resultats dels controls dels procediments de
verificació.
Caldrà tenir tot aquest material arxivat de manera adequada per facilitar l’activitat de
control i supervisió dels diferents plans per part de l’ autoritat competent.
El menú serà anunciat amb antelació a les famílies, amb una periodicitat mensual. En
la confecció dels menús es tindran en compte les situacions dels infants, que per
malaltia, o altres necessitats especials, requereixin una dieta específica.
L’empresa concessionària establirà i publicarà en el lloc adient els menús programats
per al mes següent, dividit per setmanes, de manera que els responsables dels infants
tinguin coneixement del menú del dia i se’n repartirà còpia mensualment a les famílies
per al seu coneixement.
Les famílies que facin ús del servei de menjador hauran de satisfer la contraprestació
del mateix a l’empresa, al marge de la contraprestació d’escolarització, per tal de cobrir
una part de les despeses que aquest genera.
L’Ajuntament aprovarà, mitjançant ordenança, anualment les tarifes servei de
menjador, juntament amb les d’escolarització i acollida.
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La direcció del centre mantindrà informades les famílies sobre el desenvolupament
habitual del servei de menjador.
Calendari i horari dels serveis. Segons disposa l’article 7 del reglament del servei
d’escoles bressol.
8. ÀMBIT FÍSIC DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS. ADSCRIPCIÓ DE BÉNS A LA
GESTIÓ DEL SERVEI
8.1 Equipament
Lot 1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN FOLGUERA
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda adscriu a la prestació dels serveis
indicats les instal·lacions de l’escola bressol municipal Can Folguera, ubicada la Plaça
de Can Folguera, s/n, que compta amb els espais i dependències que es concreten en
l’annex 2. La superfície total construïda de l’edifici de l’escola bressol és de

850,39 m2 i la superfície útil total construïda 736,25 m2, repartit en dues
plantes, la planta baixa té una superfície construïda de 641,39 m2 i una
superfície útil de 5 62,35 m2 i la primera planta té una superfície construïda de
209 m2 i una superfície útil de 173,90 m2.
Lot 2 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS PINS
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda adscriu a la prestació dels serveis
indicats, les instal·lacions de l’escola bressol municipal Els Pins, ubicada al carrer
Baronia, 9, que compta amb els espais i dependències que es poden veure al plànol
de l’annex 3. La superfície total construïda de l’edifici de l’escola bressol és de 565.99
m2.
La titularitat de les dependències adscrites al contracte és municipal.
8.2 Béns mobles
L’Ajuntament té equipada cada l’escola bressol amb una dotació de l’equipament bàsic
necessari per al desenvolupament de l’activitat: mobiliari, electrodomèstics, jocs
d’interior i exterior, i altres...
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Abans d’iniciar-se l’activitat del servei, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
facilitarà la relació de totes aquestes instal·lacions i béns fent constar les seves
característiques. Aquesta relació haurà de ser signada de conformitat per la persona
adjudicatària.
9. PLANTILLA DE PERSONAL.
9.1 Plantilla
La plantilla del personal educatiu adscrita a la prestació del servei, i tenint en compte
que les ocupacions actuals de les escoles, serà, com a mínim, la que es relaciona a
continuació, que a més de complir la normativa vigent en quant a ratis de personal,
caldrà que sigui actualment, com a mínim, igual al nombre d’aules en funcionament
més el 50%, aquesta és una condició establerta per l’Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda com a mesura per afavorir la qualitat en l’atenció educativa.
Lot 1 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN FOLGUERA
1 aula de lactants:

8 places

3 aules d’1 any:

13 places cadascuna

3 aules de 2 anys:

20 places cadascuna

TOTAL: 107 places
La plantilla corresponent és de:
1 directora
7 tutores
3.5 educadores de suport

Lot 2 ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS PINS
1 aula de lactants:

8 places

3 aules d’1 any:

13 places cadascuna

3 aules de 2 anys:

20 places cadascuna

TOTAL: 107 places
La plantilla corresponent és de:
1 directora
7 tutores
3.5 educadores de suport
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L’adjudicatari es compromet a que hi hagi la màxima estabilitat laboral entre el
personal educatiu.
Aquesta plantilla s’haurà d’adequar en cada moment al nombre d’aules que estiguin en
funcionament cada curs. L’Ajuntament comunicarà a l’adjudicatari, un cop finalitzat el
període de matriculació, el mes de juliol de cada any, el número d’alumnes, personal
educatiu i aules per posar en funcionament a l’inici de curs. L’aula de lactants
comptarà amb una tutora i un suport educatiu quan a l’aula hi hagi entre 5 i 8 alumnes,
Per sota d’aquesta ratio el suport educatiu serà sempre al matí.
Amb caràcter general, la jornada laboral de la direcció de l’escola haurà de cobrir la
franja horària de 12 a 15 hores, restant aquesta en el centre. En tot moment al centre
ha d’haver-hi un/a professional amb responsabilitat sobre el funcionament. El/la
director/a delegarà la responsabilitat en un/a educador/a tutor/a, durant els períodes de
temps que pugui restar absent. Comunicarà al personal tècnic de la Unitat d’Educació
en qui/na tutor/a delegarà.
Cada grup d’infants tindrà com a responsable un/a educador/a tutor/a, l’horari del qual
es configurarà de manera que hi sigui present quan fan l’entrada i la sortida la majoria
dels infants del grup.
Els/les educadors/res tutors/res a càrrec d'un grup prestaran atenció als infants del
grup que dinin al centre, durant el dinar i fins a les 13 hores, com a mínim.
En tot moment els infants han d’estar sota la vigilància d'un/a educador/a o més. El
servei d'acollida de matí, de 8 a 8.45 h, serà atès per un mínim de dos/dues
educadors/res amb presència simultània.
A les hores d’entrada i sortida dels infants haurà d’estar present un/a responsable
educatiu a la porta vetllant per la seguretat dels infants.
9.2 Titulacions i experiència docent
El/la director/a així com el personal de l’equip educatiu que atendrà el servei ha de
complir els requisits de titulació que estableix l‘article 11 del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits del centres.
El/la director/a proposat/da ha de tenir i acreditar estudis superiors de l’àmbit educatiu,
pedagògic i/o psicològic, o altres relacionats.
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10. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
L’Ajuntament, com a titular del centre, es reserva el dret d’utilització dels espais fora de
l’horari educatiu, d’acord amb el Reglament d’ús d’instal·lacions escolars de què
disposa l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
11. COORDINACIÓ ENTRE L'ADJUDICATARI I L'AJUNTAMENT
Les relacions entre l'Ajuntament i l'entitat adjudicatària de la concessió se subjectarà
als termes següents:
- L'accés dels usuaris als diferents serveis seguirà el procediment de preinscripció i
matriculació del Reglament vigent aprovat pel Ple municipal.
. L'Ajuntament vetllarà pel correcte funcionament del servei d'Escola Bressol Municipal
i exercirà les facultats d'inspecció, control i avaluació de l'execució del contracte a
través d'un/a tècnic/a municipal, Responsable del contracte, concretament el Cap del
servei d’Educació, que tindrà, entre altres les següents funcions:
- Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta
realització de la prestació.
- Exigir els mitjans i I ‘organització necessària per dur a terme adequadament el servei.
- Ordenar el que pertoqui per a la correcta execució del servei d'Escola Bressol en
termes de qualitat i temps.
- A efectes de recepció del Servei, I'empresa adjudicatària que finalitza el contracte
haurà de revertir el mateix amb garanties de continuïtat en la seva prestació, sigui
quina sigui l'empresa que iniciï un nou període contractual. A tal fi, la persona
responsable del servei utilitzarà els serveis tècnics municipals adients a fi i efecte de
quantificar, si s'escau, econòmicament, els danys produïts i no rescabalats durant el
període de prestació, els qual en formaran part de la liquidació definitiva del contracte,
així com per tal que la recepció del servei, a efectes d'equipament, manteniment, i
instal·lacions reuneixen els requisits abans esmentats per a la continuïtat d’aquest
servei.
- Resoldre quantes incidències sorgeixin en I'execució del treball.
L'adjudicatari designarà també un responsable que serà la persona que canalitzarà les
demandes del servei i la interlocutora per a qualsevol incidència Técnica en relació al
desenvolupament del contracte.
- El seguiment de la gestió es realitzarà a través de la Comissió mixta. L'Ajuntament i
l'adjudicatari constituiran una comissió mixta de seguiment del funcionament de la
gestió del servei de l'Escola Bressol objecte dels presents plecs, encarregada de
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vetllar i fer-ne el seguiment dels aspectes tècnics i econòmics derivats d'aquesta
concessió. Aquesta comissió estarà integrada per la Cap de Servei d'Educació, que la
presidirà, o persona en qui delegui, el responsable del contracte, una tècnica
municipal de l’Àrea, un tècnic municipal per I ‘assessorament econòmic-comptable,
un/a representant de serveis jurídics i/o assistències tècniques municipals que es
considerin oportunes, el/la representant de l’adjudicatari, la direcció de I'escola bressol
municipal de què es tracti i fins a dos representants de l’adjudicatari que assisteixin el
seu representant.

La cap d’Educació
29 de març de 2021
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