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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 Torreta 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.

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 Torreta en data 21 de febrer de 2020, i ha aixecat l’acta corresponent.

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,.

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.

Es per tot això que, 

RESOLC :
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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 Torreta de data 21 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 2. Escola Bressol Municipal La Torreta
Dia de la inspecció: divendres 21 de febrer 2020 – 9h
Contractista: Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL
Interlocutora: Mireia Pàmies, directora de l’Escola Bressol Municipal La Torreta
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 
EDUCATIUSCAVALL DE CARTRÓ, SL en diverses ocasions, es persona a l’Escola 
Bressol Municipal La Torreta 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 càtering, 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 per poder 
determinar si els productes requerits compleixen o no amb la qualitat ambiental 
requerida.
2
La tècnica sotasignada no pot determinar si els que es serveixen com a productes 
ecològics compleixen amb la qualitat ambiental requerida.
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La directora em mostra un albarà de Servescol SA, en el qual surten els menús 
servits
però no fa cap referència als productes ecològics.
Possible subcontractació: Servescol SA, s’enten que és una empresa 
subcontractada,
però la tècnica sotasignada no en té coneixement al respecte.
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. 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 els projectes innovadors: Ateller, Transparències, Psicomotricitat, Dinar al 
jardí, Fem música, Dia sense llum, Matins de lliure circulació, Niu de ciència, 
Sostenibilitat, Rezero. Els projectes innovadors no s’estan duent a terme.
4. Manteniment de les instal·lacions: clàusula 15 del Plec de prescripcions 
tècniques
3
La directora esmenta un seguit d’incidències del que semblaria petit manteniment 
que estan pendents d’arranjar: cantonera tancada des de novembre 2019, aigua 
que surt massa calenta, portes desajustades, lona trencada del sorral, entrada de la 
porta corredera, falten endolls nous a la cuina, s’ha de fixar la barana del canviador, 
falten prestatges als vestidors, falta una escala per tal que puguin decorar l’escola.
Altres 
La directora diu que les educadores no disposen d’ordinador per poder realitzar
algunes de les tasques que han de fer.”

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