Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de menjador escolar (cuina en situ)
gestionat pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell en el centre escolar el Sitjar de Linyola.
La licitació del contracte preveurà la durada del curs 2019/2020 i la possibilitat de
pròrroga de tres cursos més 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.
El servei de menjador escolar inclou, a part de l’àpat, el monitoratge amb l'atenció directa
a l’alumnat del centre educatiu durant el temps de la prestació del servei de menjador i
els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins
que comencen les de la tarda, amb una durada màxima de dues hores i mitja.
2. Justificació de la necessitat
Els articles 3 i 4 de la Llei 2/2006, de 3 de maig d’educació, disposa que l'educació
primària i l'educació secundària obligatòria constitueixen l'ensenyament bàsic. Aquest
ensenyament serà obligatori i gratuït.
El text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que correspon a la comarca
l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar entre altres
l’Administració de la Generalitat, i que les delegacions o els encàrrecs han d’anar
acompanyants de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els consells
comarcals podran assumir la gestió dels serveis de transport dels serveis de menjador
escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
El Decret 160/1996, de 14 de maig regula el servei escolar de menjador als centres
docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament ;
En data 5 de juliol de 2016 es formalitza el conveni de col·laboració entre l’administració
de la Generalitat de Catalunya , mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell
Comarcal del Pla d’Urgell relatiu a la Delegació de competències quan a la gestió del
servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, amb efectes l’inici del curs
escolar 2015-2016 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
La clàusula primera de l’esmentat conveni assenyala que el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell assumeix en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel Departament
d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de menjador als centres docents públics
de titularitat del Departament d’Ensenyament, així com dels ajuts individuals, d’acord
amb la normativa vigent, i en els supòsits següents:
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a)
b)
c)
d)

Servei escolar de menjador de caràcter perceptiu
Servei escolar de menjador de caràcter opcional
Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat
Ajuts de menjador per alumnes escolaritzats en un centre privat concertat amb el
Departament.
3. Procediment de licitació
D’acord amb la naturalesa de l’objecte del contracte i l’import de la licitació es considera
tramitar l’expedient de forma ordinària, no subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant
procediment obert i amb varis criteris d’adjudicació en virtut dels articles 145, 146 i 156
a 158 de la LCSP.
Per a la presentació d’ofertes s’utilitzarà el Sobre Digital.
4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera

Els criteris de solvència que constaran al Plec de Clàusules Administratives son els
següents:
a) Solvència econòmica i financera: D’acord amb l’art. 87 de la LCSP s’ha d’acreditar pel
mitjà següent:
•

Volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels 3 últims anys. Aquest valor del
millor exercici haurà de ser com a mínim el valor estimat del contracte: 197.335,38 €
sense IVA

b) Solvència professional o tècnica: D’acord amb l’art. 90 de la LCSP s’ha d’acreditar pel
mitjà següent:
•

Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contacte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en
la que s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.

•

Declaració signada pel representant de l’empresa indicant el personal tècnic o de les
unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte,
especialment aquells encarregats del control de qualitat.
En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una
antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:

•

Declaració signada pel representant de l’empresa indicant el personal tècnic o de les
unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte,
especialment aquells encarregats del control de qualitat.
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c) Classificació empresarial:
No s’exigeix que les empreses estiguin classificades. No obstant, alternativament, la
solvència econòmica i tècnica mínima requerides als apartats anteriors es podrà
acreditar amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit
es detalla:
Grup: M

Subgrup: 6

Categoria: 2

5. Criteris de valoració
Per garantir l’adjudicació a la millor oferta tant des del punt de vista econòmic com tècnic,
es considera convenient valorar els següents criteris:
A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): (MÀXIM 55)

1. Oferta econòmica (màxim 30 punts)
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta més econòmica i la resta es puntuaran amb
proporció respecte d’aquesta amb la formula següent:
Valor més favorable dels licitadors admesos
Puntuació= ----------------------------------------------------------------- x 30
Valor oferta per l’empresa licitadora
S’exclouran aquelles proposicions que excedeixen els preus base de licitació.
2. Millora de la ratio de monitoratge (màxim 25 punts)
Es valorarà la proposta de millora de la ratio i/o fraccions de monitors d’acord amb l’Ordre
del Ministeri d’Educació i Ciència de 24 de novembre de 1992 (BOE núm. 294 de 8 de
setembre de 1992) segons els càlculs de valoració següents:
RATIO
P3
1/15
1/14
1/13
1/12

P4 i P5
1/20
1/19
1/18
1/17

PRIMÀRIA
1/30
1/28
1/26
1/24
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FRACCIONS
P3
8
7
6
5

P4 i P5
10
9
8
7

PRIMÀRIA
15
13
11
9

PUNTS
0
3
6
10

La seva aplicació serà proporcional a cada franja educativa.
B) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B) : ( MÀXIM 45 PUNTS)

1. Àpats (màxim 8 punts) es valorarà la programació estacional dels menús i a tal efecte
s’aportarà com a mínim la programació de dos menús mensuals per temporada
estacional. També es valoraran els àpats alternatius en casos d’incidència i indisposició,
per a dietes especials i aquelles propostes gastronòmiques relacionades amb aspectes
culturals i festius del nostre entorn. També es valorarà la programació de menús
vegetarians.
2. Matèries primes (màxim 8 punts) Es valorarà la utilització de productes ecològics i de
proximitat o productes de Km. 0 (productes de la comarca, comarques limítrofes o d’una
distància inferior a 50 Km. Entre capitals) i la compra de productes en establiments de
proximitat.
3. Projecte metodològic i organitzatiu del control de qualitat dels aliments (màxim 5 punts).
4. Proposta del projecte educatiu i de lleure del servei ( màxim 5 punts).
5. Disponibilitat de l’empresa de cobrir amb monitors extra els augments puntuals de
comensals esporàdics en dies puntuals, amb prèvia comunicació, mantenir el personal
de monitoratge els dies que no es compacten els àpats i en jornades contínues ( màxim
5 punts).
6. Proposta de capacitat de resposta davant imprevistos i urgències (màxim 3 punt).
7. Proposta de comunicació d’incidències entre el monitoratge del menjador i el centre
escolar ( 3 punts)
8. Gestió del control diari del servei (màxim 3 punts) Proposta Pla de comunicació amb les
famílies i el centre escolar.
9. Proposta de comunicació amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell (màxim 3 punts).
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10. Proposta de sistema de resolució d’incidències i de recursos humans ( baixes, malalties,
etc) (màxim 2 punts).
6. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen
d’acord amb el que s’estableix a l’art. 202.2 de la LCSP :
Clàusules de tipus mediambiental:
La promoció del reciclatge de productes. L’adjudicatari realitzarà la recollida de les cinc
fraccions i farà el reciclatge dels olis usats a la cuina d’acord amb la normativa vigent.
Clàusules socials:
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius, sectorials i territorials aplicables.
7. Pressupost de licitació del contracte i valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte i el pressupost base de licitació no s’adequa a l’informe
realitzat per la tècnica en data 8 de març de 2019, ja que no es determina el nombre
correcte d’usuaris fixes subvencionats i usuaris esporàdics així com no estableix el 10%
previst de modificació.
Dades econòmiques
B1. Determinació del preu: La determinació del preu de la prestació del servei objecte
del contracte es realitza mitjançant la modalitat de preus unitaris.
Els preus totals màxims de la prestació del servei en tots els centres educatius per
alumne i dia, amb l’impost sobre el valor afegit (IVA) inclòs, són els següents:
Usuaris fixos: 6,20 euros
Usuaris esporàdics: 6,80 euros
Aquests preus totals màxims de la prestació del servei escolar de menjador comprenen,
a més de l’àpat, el personal de cuina, la neteja, les activitats educatives i els monitors
que fan l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de
menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del
matí fins que comencen les de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja
en total, així com també els impostos. I constitueixen els preus màxims que poden oferta
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
Els licitadors han de desglossar els preus base proposats per a la prestació del servei,
per menú, de la forma següent: l’import del preu de l’àpat i import del preu del
monitoratge.
També ha de desglossar l’import de l’IVA, que només s’aplica al preu de l’àpat ja que el
monitoratge està exempt.
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B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: Es fixa d’acord amb el
que disposa l’article 101 de la LCSP, als efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la seva subjecció o no a regulació harmonitzada, la publicitat i l’òrgan de
contractació competent.
Per al càlcul del valor estimat del contracte hem de saber, en primer lloc, el nombre de
menús servits per curs escolar. Per al seu càlcul tindrem en compte la tipologia d’alumne
usuari i el nombre de dies aproximat que utilitzaran el servei de menjador, prenent com
a referència les dades conegudes del curs escolar 2018-2019.
Tipus d’alumnes

Nombre

Dies

10

178

Menús
servits
1.780

30

178

5.340

12

43

516

1. Alumnes usuaris no obligatoris
subvencionats(ajuts
socioeconòmics)
2. Alumnes usuaris opcionals no
subvencionats
3. Alumnes usuaris opcionals no
subvencionats esporàdics
Total

52

7.636

El preu màxim per menú pels usuaris fixes marcat pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya és de 6,20 euros i es desglossa de la forma següent:
1. Àpat: 3,596410€ (IVA exclòs).
2. IVA (10% sobre el cost de l’àpat): 0,359641€
3. Monitoratge: 2,23846€ (IVA exempt).
El preu màxim per menú pels usuaris esporàdics fixat pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya és de 6,80 euros i es desglossa de la forma següent:
1. Àpat: 3,94463 € (IVA exclòs).
2. IVA (10% sobre el cost de l’àpat): 0,39446€
3. Monitoratge: 2,46091€ (IVA exempt).
Tenint en compte les possibles pròrrogues i modificacions del contracte, el resultat dóna
un valor estimat del contracte de 197.335,38 euros, IVA exclòs, d’acord amb el
desglossat següent:
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PREU
SERVEI (IVA
exclòs)
/CURS

TOTAL COST
(IVA
exclòs)/CURS

7.120-fixes
516- esporàdics

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

41.544,27 €
3.305,26 €

Prorroga curs 7.120-fixes
2020/2021
516- esporàdics

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

41.544,27 €
3.305,26 €

Prorroga curs 7.120-fixes
2021/2022
516- esporàdics

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

41.544,27 €
3.305,26 €

Prorroga curs 7.120-fixes
2022/2023
516- esporàdics

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

41.544,27 €
3.305,26 €

MENUS
SERVITS

CONCEPTE
Curs
2019/2020

Subtotal

30. 544

179.398,13 €

Modificacions 2.848- fixes
10%
206 -esporàdics

5,83487€fixes
6,40554€- esporàdics

Total valor
estimat

16.617,71€
1.319,54 €
197.335,38 €

El preu base de licitació pel curs 2019/2020 és de 44.849,53€ (IVA apart).
Durant el curs escolar 2019/2020 l’import estimat a càrrec del Consell Comarcal (alumnes amb
ajuts individuals de menjador) serà de 8.624,91€, sense IVA.
- A la resta d’alumnes que fan us del menjador, l’empresa facturarà directament a les famílies.
L’ Import aproximat a càrrec de les famílies amb fills usuaris del servei (fixes i esporàdics) serà
de 36.224,62€ sense IVA.
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8.Justificació de la no divisió en lots
Aquest contracte no es pot separar per lots ja que les prestacions compreses a l’objecte
del contracte no tenen substantivitat pròpia de forma que no és possible la seva
execució/utilització aprofitament de forma separada.
9.Informe d’insuficiència de mitjans
Consta informe de la tècnica d’educació en el que s’assenyala que des del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell no es disposa ni de mitjans de personal, ni d’infraestructura,
per poder gestionar directament un servei de menjador. Aquest fet implicaria tenir a la
plantilla de personal del Consell Comarcal una relació de llocs de treballs que en aquest
moments no existeixen.
Tenint en compte que les tasques que s’han de realitzar per la gestió d’un menjador
escolar són molt especifiques i concretes (compra de menjar i tots els subministraments
necessaris, confecció dels menús, supervisió en el procés d’elaboració, neteja, atenció
als usuaris del servei,…) es justifica que aquests servei estigui gestionat per una
empresa externa especialitzada.
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