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Exp : SP 90/20 General 73/20
Ass: Trasllat acta d’inspecció sobre Escola Bressol a SERVEIS EDUCATIUS 
CAVALL DE CARTRO

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que el 22 d’agost de 2019 es va formalitzar el contracte administratiu per a la 
prestació dels serveis per a la gestió de les Escoles Bressol Municipals de la Roca 
del Vallès  per un període inicial de 3 cursos acadèmics (2019-20, 2020-21 i 2021-
22)  més 2 anys de possibles pròrrogues, amb l’empresa Serveis Educatius Cavall 
de Cartró, SL.

Atès que en referència a l’execució del contracte del període inicial, la tècnica 
d’educació ha demanat en diverses ocasions a la referent de l’empresa Serveis 
Educatius Cavall de Cartró, SL que coordina l’Escola Bressol Municipal La Roca 
“Les Orenetes” i també en la Comissió de Seguiment del passat 26 de novembre de 
2019, que l’empresa  presentés la documentació per tal de realitzar el preceptiu 
seguiment contractual.

Atès que per aquest motiu de manca documental per poder realitzar el seguiment 
de l’execució del contracte, a part de requerir formalment tota la documentació 
requerida, la tècnica d’educació ha realitzat una inspecció a l’Escola Bressol 
Municipal La Roca del Vallès “Les Orenetes” en data 3 de febrer de 2020, n’ha 
informat en la Comissió de Seguiment de l’Escola Bressol Municipal La Roca del 
Vallès “Les Orenetes” de data 6 de febrer de 2020 i ha aixecat l’acta corresponent.

Atès que degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia del Còvid-19, alguns 
tràmits administratius s’han vist afectats alhora que s’ha produït la suspensió del 
contracte amb l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL, 
tanmateix la tècnica d’educació creu oportú fer el trasllat immediat de l’acta 
d’inspecció efectuada, a tots els efectes.

Atès que aquesta acta cal traslladar-la a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL 
DE CARTRÓ, SL, per tal que en un termini de 10 dies, respongui al respecte de les 
incidències detectades i indiqui el termini d’esmena de les mateixes.

Atès que, sense prejudici de les esmenes que l’empresa SERVEIS EDUCATIUS 
CAVALL DE CARTRÓ, SL realitzi,  a tenor del que està indicat en el Plec de 
clàusules administratives particulars que regulen el contracte de serveis per a la 
gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès i en el Plec de 
prescripcions tècniques per a la contractació de serveis de gestió de les escoles 
bressol municipals,  i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes del sector 
públic, el contractista podria estar incorrent en responsabilitat per incompliment 
contractual de la qual se’n podrien derivar diverses penalitats i altres conseqüència 
d’aquest incompliment.           

Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 2 de juliol de 2020.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 9dcb1f3db4ba4979a040fe9b4bbaa2e8001 Data document: 03/07/2020

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/858 - Data Resolució: 09/07/2020

Signatura 1 de 3

Antoni Peralta Garcerá 03/07/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 3

Albert Gil i Gutiérrez 09/07/2020 ALCALDE

Signatura 3 de 3

Antoni Peralta Garcerá 09/07/2020 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

Es per tot això que, 

RESOLC :

PRIMER.- Aprovar notificar a l’empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE 
CARTRÓ, SL amb CIF B63618045 la següent acta d’inspecció sobre l’Escola 
Bressol Municipal La Roca del Vallès “Les Orenetes” de data 3 de febrer de 2020, 
atorgant un termini de deu dies respongui al respecte de les incidències detectades 
i indiqui el termini d’esmena de les mateixes, de conformitat a l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
publiques:

“ACTA D’INSPECCIÓ Núm. 1
EXECUCIÓ CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE LA 
ROCA DEL VALLÈS.
LOT 1. Escola Bressol Municipal La Roca “Les Orenetes”
Dia de la inspecció: dilluns 3 de febrer 2020 – 12h
Contractista: Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL
Interlocutora: Rosa Roselló

La tècnica sotasignada, davant la manca de presentació de documentació referent 
a l’execució del contracte i que ha estat sol·licitada a l’empresa SERVEIS 
EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL en diverses ocasions, es persona a 
l’Escola Bressol Municipal La Roca “Les Orenetes” amb l’objecte d’efectuar un 
control i avaluació de l’execució del contracte.
La tècnica realitzada és sol·licitar i/o preguntar a la direcció del centre sobre alguns 
dels aspectes, escollits aleatòriament, de l’oferta presentada per la contractista així 
com dels plecs que formen part del contracte i informar a la Comissió de Seguiment 
així com a l’empresa contractista SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL

1. Condicions de caràcter mediambiental, clàusula 41 condicions especial 
d’execució PCAP
“Pel que fa al servei de menjador, en base a criteris de salut i edat, en l’elaboració 
dels menús es prioritzarà que tant el producte com l’elaboració dels aliments sigui el 
més natural possible. Es prioritzarà els productes de temporada, frescos i de 
proximitat. En concret:
- Les patates, els carbassons, la carbassa, les pastanagues, els porros, les 
pomes i les peres hauran de complir obligatòriament amb els criteris d’agricultura 
ecològica inclosos en el reglament CE 834/2007 sobre producció i etiquetat dels 
productes ecològics.
- Les verdures només podran ser d’origen congelat un cop a la setmana, com 
a màxim.
Trimestralment, l’empresa haurà de presentar les factures on consti la qualitat 
ambiental d’aquests productes. Addicionalment, els responsables de l’Ajuntament 
podran realitzar visites no programades a la cuina de l’escola bressol per tal de 
comprovar la qualitat ambiental dels productes.”
La tècnica sotasignada sol·licita les factures, però la directora no les té. El que 
presenta són còpies dels albarans de Natural Fruits, dels quals s’inspeccionen els 
relacionats a continuació amb el resultat següent:
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ALB/1939798 – 01/10/2019 – Les patates, carbassons, carbassa, pastanagues, 
porros, pomes i peres servides no són ecològiques.
ALB/1943899 – 25/10/2019 – Es serveixen altres productes diferents dels obligats a 
que siguin ecològics.
ALB/1944194 – 28/10/2019 – Les patates, carbassons, pastanagues, porros, pomes 
Royal gala i peres són ecològiques. Les pomes Golden i la carbassa no són 
ecològiques.
ALB/1945363 – 5/11/2019 – Els porros, pastanagues, patates, carbassa són 
ecològiques. El carbassons i les peres no són ecològics.
ALB/1946362 – 11/11/2019 – Les patates, carbassons, carbassa, pastanagues, 
porros i pomes son ecològics. Les peres no són ecològiques.
ALB/1947147 – 15/11/2019 – Les patates, pastanagues i pomes no són 
ecològiques.
ALB/1947869 – 20/11/2019 – Les patates, carbassons, carbasses, pastanagues i 
peres no són ecològiques.
ALB/1948831 – 26/11/2019 – Les patates, carbassa, pastanagues, porros i pomes 
son ecològics. Els carbassons i les peres no són ecològiques.
ALB/1949931 – 3/12/2019 – Les patates, pastanagues, porros i pomes són 
ecològics. Els carbassons i les peres no són ecològics.
ALB/1950949 – 10/12/2019 – Les patates, pastanagues, pomes i peres són 
ecològiques. El carbassons no són ecològics.
ALB/1951892 – 16/12/2019 – Les patates, pomes, peres i pastanagues són 
ecològiques. Els carbassons i els porros no són ecològics.
ALB/1952694 – 20/12/2019 – Les patates i la carbassa són ecològiques.
La tècnica sotasignada no pot determinar si els que es serveixen com a productes 
ecològics compleixen amb la qualitat ambiental requerida.

2. Protocol de gestió de les absències, criteri 4 del judici de valor de la licitació
“Es valorarà el sistema organitzatiu per cobrir les absències, tenint en compte la 
celeritat de les mateixes, el sistema d’actualització de la borsa de professionals 
disponibles per a cada categoria i la resta de personal”
La contractista va presentar en la seva oferta un protocol funcional per a la gestió 
de la cobertura de baixes del servei.
La tècnica sotasignada verifica que:
• La direcció del centre no disposa del  Protocol de gestió de les absències ni 
del Programa SGP.
• La direcció del centre tampoc té  el dossier informatiu on s’explica, de forma 
clara què fer en cas d’absències per malaltia, per gaudir de permisos per exàmens, 
per assistència a metges especialistes, etc.
• Tampoc té disponible el Manual de Benvinguda.
• En cas que s’hagi cobert una vacant o baixa, no s’ha informat a l’Ajuntament 
del procés de selecció utilitzat i de com s’ha cobert l’absència, resultats obtinguts 
adjuntant la informació de la persona que cobrirà la vacant, la formació, la titulació, 
el lloc de treball que ocuparà i les hores que hi destinarà.

3. Formació RRHH, criteri 3 del judici de valor de la licitació
“Pla de formació del personal docent, del qual es valorarà primordialment la 
planificació de la formació pedagògica del personal docent i altra formació 
relacionada amb l’equip docent. Per a la millora de l’actualització continuada de les 
educadores es valorarà la formació pedagògica específica apropiada i qualificada, 
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innovadora, que s’ajusti a les necessitats del perfil professional i del centre, 
especificant els cursos, a qui aniran dirigits, durada, temàtica, objectius, entre altres.
Pla de formació del personal no docent, del qual es valorarà la planificació detallada 
de cada curs, a qui aniran dirigits, durada, temàtica, objectius, entre altres.”
La contractista va presentar en la seva oferta un Pla de Formació per al personal 
docent i un Pla de Formació del personal no docent.
La tècnica sotasignada verifica que:
• La direcció del centre no disposa del Pla de Formació per al personal docent 
ni del Pla de Formació per al personal no docent.
• La directora del centre diu que han fet alguna formació en PRL.
• No es pot constatar la formació que la contractista va oferir en la seva oferta.

4. Projecte educatiu: criteri 1 del judici de valor de la licitació
Tenint en compte que el Projecte Educatiu és molt ampli, la tècnica sotasignada 
sol·licita aleatòriament sobre alguns dels aspectes del mateix i verifica que:
• La direcció del centre no disposa del Projecte educatiu presentat per Cavall 
de Cartró.

• Sobre l’acolliment dels infants i famílies: la direcció del centre informa que es 
va realitzar la Primera trobada de presentació amb les famílies en data 30-10-19.

• Sobre els projectes innovadors: Ateller, Transparències, Psicomotricitat, 
Dinar al jardí, Fem música, Dia sense llum, Matins de lliure circulació, Niu de 
ciència, Sostenibilitat, Rezero.  La directora informa que alguna cosa fan, per que ja 
la feien abans, com Fem música o Dinar al jardí. La resta de projectes innovadors 
no s’estan duent a terme.

• Canals d’informació: agenda de l’infant, diari de l’estança, circulars 
informatives, taulells d’anuncis, informes, espais web. Tot s’està fent perquè ja es 
feia abans, queda acabar d’enllestir amb contingut l’espai web.

• Propostes de participació: participació directa a l’estança de la família, tallers 
amb les famílies, caixes personalitzades, quadern viatger, racó de famílies. Es fa 
alguna cosa com participació a l’estança de la família, però la resta està sense 
desenvolupar.

• Protocol de gestió de les queixes i suggeriments: la direcció no el té.

• Comissió d’atenció a la diversitat: no consta que estigui formalitzada.

La Roca del Vallès, 3 de febrer de 2020”

SEGON.- Trametre aquest acord a l’interessat i a la regidoria d’Educació.
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