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7. CONCLUSIONS

1. INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria justificativa és el document que, en la seva anàlisi i
desenvolupament, justificarà i determinarà la configuració dels Plecs amb totes
les seves característiques, requeriments i matisos.
2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Situació en la Institució
El servei de cuina del menjador escolar, sense monitoratge, és un servei que
presta l’Ajuntament d’Avià, en virtut de conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Berguedà, que n’és l’òrgan competent.
El darrer conveni subscrit és de 19 d’octubre de 2020 i en aquest, entre d’altres,
s’estableix que “l’Ajuntament portarà a terme la selecció i la corresponent
contractació de l’empresa, seguint els principis de publicitat, transparència i no
discriminació.”
La darrera convocatòria de concurs públic per a l’adjudicació del servei es realitzà
l’any 2010 i la Junta de Govern local, en sessió de 15 de juny de 2010, acordà
l’adjudicació del servei per un termini màxim de 10 anys (5 inicials + 5 de
pròrroga).

Marc normatiu
La principal norma aplicable és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
L’article 15 d’aquesta norma regula el contracte de concessió de serveis.
Els articles 116 i 117 regulen l’aprovació de l’expedient de contractació.
Els articles 156 a 159 regulen el procediment obert, que és el que es considera
més adient per a l’adjudicació de la concessió.
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Degut a la incidència de la pandèmia del covid 19 en el servei, que obligà a la
seva interrupció durant força temps, la Junta de Govern local, en sessió de 7 de
setembre de 2020, acordà una pròrroga extraordinària pel curs 2020/2021.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació del servei de menjador escolar, sense
monitoratge, a l’escola Santa Maria d’Avià i a la Llar d’infants municipal “la
Baldufa”.
La necessitat a satisfer és cuinar els menús diaris i mantenir neta i en bones
condicions d’ús la cuina.
4. ANÀLISI TÈCNICA
Consideracions tècniques i requeriments

1.1. El nombre definitiu d'alumnes que es preveu que facin ús del menjador
escolar de l’Escola Santa Maria d’Avià i de la Llar d’infants municipal es facilitarà al
contractista tant bon punt els centres ho comuniquin a l’Ajuntament d’Avià.
A nivell estimatiu, pel càlcul del cost del servei, s’ha previst un total de 180
usuaris/dia.
1.2. Pel que fa referència als serveis, instal·lacions, elements, etc., cal tenir en
compte les premisses següents:
1.2.1. Els serveis disponibles seran: aigua potable, energia elèctrica, gas natural i
clavegueram.
1.2.2. El menjador compta amb les taules i cadires suficients per atendre el servei.
1.2.3. Els dies de servei de menjador seran de dilluns a divendres, sens perjudici
d’adequar-se a les variacions que hi pugui haver, d’acord amb la normativa
d’Educació o la que estableixin els centres.
1.3. CONTROL DE QUALITAT DEL MENÚS.
1.3.1. La confecció dels menús es realitzarà d'acord amb els criteris nutricionals
del Departament de Salut. L’empresa es compromet a presentar a la Direcció del
centre i a l’Ajuntament d’Avià la programació mensual, per trams setmanals o
quinzenals, del menús de menjar diaris, la composició dels quals, equilibri
nutricional, varietat, presentació i qualitat estigui d’ acord amb les prescripcions del
present plec i, per tant, configuri un menjar complet i equilibrat.
La programació mensual, per trams setmanals o quinzenals, es presentarà amb
una antelació de dues setmanes a l’inici de cada mes, pel seu estudi i revisió, en
el seu cas.
Haurà d’indicar la composició, valor nutricional i execució dels
diferents plats.
1.3.2. Els menús seran adequats a l'edat dels alumnes.
1.3.3. S'hauran de preveure menús especials per a casos específics (celíacs,
diabètics i altres anomalies, sempre a requeriment dels pares o tutors dels
alumnes afectats i amb els informes mèdics pertinents, essent necessari també
l’autorització de l’ l’Ajuntament d’Avià). Si l’empresa no pot atendre algun
d’aquests menús especials ho haurà d’indicar de forma expressa en la seva oferta.
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Cal tenir en compte el que estableix el plec de prescripcions tècniques. En aquest
sentit, les característiques del servei són :
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1.3.4. Cada menú estarà compost per un primer i un segon plat, postres, pa i
beguda.
1.3.5. Els primers plats hauran d'alternar productes bàsics: pasta, arròs, verdures,
llegums, patates, etc.
1.3.6. Els segons plats alternaran carn, peix, ous i aniran acompanyats de
verdures, hortalisses, patates o combinacions d'aquests aliments.
1.3.7. Postres: Fruita del temps o lactis.
1.3.8. Requisits nutricionals.
Els menús homologats constituiran el menjar del migdia i hauran d’aportar al
voltant del 35% de l’energia total de les necessitats diàries.
- Perfil calòric: el contingut de greix del menú s’adequarà de forma que, els lípids
no aportin més del 30-35% de l’energia total; la proteïna haurà de proporcionar un
12-15% del contingut calòric i el percentatge restant provindrà dels hidrats de
carboni.
- Perfil lípid: pel que fa a la contribució dels distints àcids greixos –saturats,
monoinsaturats i poliinsaturats- a l’energia total, el greix saturat no aportarà més
del 10% de l’energia total del menú.
S’hauran de fer servir olis vegetals monoinsaturats (oli d’oliva) i poliinsaturats (oli
de gira-sol, moresc, soja i cacahuet) pel seu ús com a greix afegit en la preparació
de les diverses receptes.
S’hauran d’utilitzar preferentment aliments rics en hidrats de carboni complexes
(cereals, patates, verdures, lleguminoses, etc..) important font de fibra i nutrients,
per fer front així, a l’energia que han de subministrar els hidrats de carboni i
aconseguir una alta densitat de nutrients.
Es limitaran els aliments amb alt contingut en greix i sucres.
Es limitarà el contingut de sal.
La beguda d’elecció serà l’aigua.
El menjar s’acompanyarà amb pa, fomentant l’ús del consum de diverses
modalitats, inclòs els integrals.
En cap cas el sucs de fruita substituiran les fruites fresques senceres, que seran
les postres habituals.
Els lactis constitueixen un bon complement. A més a més si es prenen al final del
menjar, poden contribuir a mantenir una bona salut dental. No es presentaran com
a substituts freqüents de les fruites als postres.
1.3.9. Els menús seran confeccionats de tal manera que no es repeteixin plats,
almenys durant una setmana. Aquesta criteri de varietat cal que contempli, a més
a més de la varietat en els aliments, la de les seves formes d’elaboració,
diversificació dels processos culinaris (bullits, planxa, fregits, estofats....) i de
presentació que ha de resultar atractiva.
1.4. Manteniment.
Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària la neteja de la vaixella, del material del
menjador i cuina i dels locals i dependències interiors de cuina, menjador office,
cambres frigorífiques, magatzems d’aliments i serveis i vestuaris utilitzats per
l’empresa així com la reposició de material per mal ús.

Serà obligació de l’empresa, un cop finalitzat el servei de menjador, l’operació de
traslladar els recipients de la brossa del menjador i cuina des del seu lloc de
dipòsit fins el punt del recinte que es determini per a la seva recollida i posterior
devolució al lloc de dipòsit.
Quan l’empresa finalitzi el servei, bé per descans de vacances o per finalització
del seu contracte, haurà de deixar en perfecte estat el material i estris de les
instal·lacions de la cuina, d’acord amb la direcció del centre.
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA NETEJA DE LA CUINA DEL MENJADOR
ESCOLAR. DESCRIPCIÓ DE LA NETEJA, REQUERIMENTS I FREQÜÈNCIA

5. ANÀLISI ECONÒMICA
Es calcula que el promig d’alumnes/dia serà de 180, prestant servei durant els
177 dies lectius que coincideixen l’escola i la llar d’infants, pel preu de 4,40 € àpat
(sense IVA), resulta un preu anual de 140.184,00 €, al que s’ha d’afegir el servei a
la llar d’infants, durant els primers dies de setembre, els darrers de juny i el mes
de juliol, que no coincideixen amb l’escola i on es calcula uns 20 àpats diaris x 35
dies = 3.080 € més anuals, que representa un total anual de 143.264,00 € que si
multipliquem pel màxim que pot durar el contracte, amb les seves pròrrogues (5
anys), resulta: 716.320,00 €, sense IVA
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1 – Interiors de cuina i office
- Diàriament: escombrat, fregat, desinfectat i recollida papereres.
- 1 cop setmana: treure la pols.
2 – Altres instal·lacions i locals utilitzats per l’empresa (magatzems, vestuaris....)
- Diàriament: escombrat.
- 2 cops setmana: fregat i desinfectat.
- 1 cop setmana: treure la pols.
3 – Vaixella i material de menjador i cuina
- Diàriament en la forma que correspongui
4 – Finestres, vidres, superfícies de vidre i assimilats interiors de la cuina
- Trimestralment: fregat.
1.5. Distribució.
La distribució i subministrament del menjar entre els alumnes anirà a càrrec dels
monitors/es de menjador contractades per l’Ajuntament d’Avià.
1.6. Horari.
L'horari del menjador serà el que hagi establert o estableixi el centre i s’hagi
aprovat en el Pla de Funcionament .

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Existeix consignació pressupostària en l’aplicació 326.22105 del vigent
pressupost municipal per a l’exercici 2021 per tal de cobrir la despeses generada
dins de l’any.
Cada any, quan s’elabori el pressupost, s’haurà d’incorporar aquesta aplicació.
6.ANÀLISI DEL PROCEDIMENT
Justificació del procediment
Ateses les característiques del contracte de concessió de serveis, el procediment
més adequat per la seva contractació és el procediment obert, previst a l’article
156 de la Llei de contractes.
Qualificació del contracte
No s’exigeix qualificació per prestar el servei. No obstant això, es pot acreditar la
solvència econòmica i tècnica, mitjançant la classificació al Grup M, subgrup 6,
categoria 1.
Anàlisi d'execució per lots
L'objecte del contracte no es pot dividir en lots, ja que es tracta de cuinar els àpats
per servir-los al menjador escolar, on el servei de monitoratge està gestionat
directament per l’Ajuntament.

Durada
La durada màxima podrà ser de fins a cinc cursos escolars: dos cursos escolars
2021-2022 i 2022-2023 inicialment i amb la possibilitat de tres pròrrogues per
anualitats
7.CONCLUSIONS
Procedeix l’aprovació de l’expedient de contractació
El servei tècnic municipal
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Tanmateix, el servei es presta a la pròpia cuina de l’escola i no és viable dividir-lo
en lots.

