2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
Tal com ja s’ha dit el menjador escolar no compta amb instal·lacions ni personal qualificat
per poder elaborar directament els menús, per aquest motiu cal contractar el servei de
càtering.
D’aquesta manera es contractarà per al cursos següents i fins a un màxim de cinc anys el
subministrament de menús a través d’una empresa de càtering.
Els menús s’hauran de servir diàriament i entregar calents al menjador escolar. Així mateix,
caldrà atendre les necessitats de nens amb al·lèrgies i intoleràncies i dels nens de la guardaria
que mengin triturat.
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Si bé, actualment el subministrament de menús està contractat a una empresa de càtering,
per tal de regularitzar i adequar-se la contractació a la normativa vigent, cal procedir a la
licitació del subministrament.
b. Marc normatiu
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Atès que el menjador no compta amb cuina ni personal idoni per poder elaborar els menjars
diàriament, cal proveir-se dels menús diàriament a través d’un càtering.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El menjador escolar de la Fuliola ofereix el servei tant per als alumnes de l’Escola Guillem Isarn
com a la Llar d’infants el Barrufets de la Fuliola i Boldú.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

1. Introducció

Codi Segur de Validació

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Url de validació

Expedient núm.: 2018/261 (02.08.05) -Contractació de subministraments
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte de Subministrament de càtering al menjador escolar de la Fuliola per
procediment ofert
Document signat per: Alcaldia

Preu del servei escolar de menjador
L’Ajuntament de la Fuliola té fixats els preus del servei escolar de menjador a la seva
ordenança fiscal núm. 17 Taxa pel servei de menjador escolar.
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El preu compren l’àpat i l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de prestació del servei de
menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que acaben les classes del matí
fins que comencen les de la tarda.

3. Objecte del contracte
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Excepte en el supòsit de convenis amb ajuntaments, consells comarcals o altes entitats o
institucions, a què fan referència els apartats c) i e), la gestió del menjador s’efectuarà
preferentment per la modalitat prevista a l’apartat a) o, en el seu defecte, en la prevista a
l’apartat b).

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

a) Mitjançant concessió del servei a una empresa del sector.
b) Contractant el subministrament diari de menjars elaborats i, en el seu cas, la seva
distribució i servei amb una empresa del sector.
c) Convenint el servei amb els respectius ajuntaments o consells comarcals que hi
estiguin interessats, per la qual cosa es formularan els oportuns convenis amb el
Departament d’Ensenyament que es podrien incloure dins d’àmbits de cooperació més
amplis, si així s’acordés.
d) Gestionant el centre, directament, el servei mitjançant el personal labora contractat a
l’efecte per l’òrgan competent, adquirint els corresponents subministraments i
utilitzant els seus propis mitjans instrumentals.
e) A través de convenis amb altres establiments oberts al públic, entitats o institucions
que ofereixin garantia suficient de la correcta prestació del servei.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

La gestió del servei escolar de menjador es pot fer de les formes següents:

Codi Segur de Validació

Segons la normativa vigent, la ubicació del servei escolar de menjador s’ha de prestar dins
les instal·lacions del centre llevat de casos excepcionals que seran degudament autoritzats per
la delegació territorial corresponent.

Url de validació

Caràcter opcional del servei de menjador escolar: en els centres públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels nivells obligatoris i/o
educació infantil, es podrà prestar el servei escolar de menjador.

L’empresa adjudicatària, tindrà el menjar disponible i de forma que es conservi a la
temperatura que el marc legal estableix, en un període màxim de 15 minuts abans del dinar,
segons l’horari que li comunicarà l’Ajuntament abans de l’inici del curs escolar.

Els menús seran adequats i suficients a l’edat i a les necessitats dietètiques dels alumnes, tant
pel que fa a l’aspecte nutricional com a les seves qualitats de gust i de presentació, de manera
que la percepció es correspongui al nivell de qualitat, varietat i equilibri.
La confecció dels menús es realitzarà d’acord amb els criteris nutricionals dels Departaments
d’Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb la variació suficient perquè no
es repeteixin, almenys, durant una setmana. Els menús s’adaptaran a l’època de l’any.
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S’hauran de preparar menús especials per a casos específics, tant els derivats de creences
religioses com de prescripcions mèdiques (diabètics, celíacs, entre d’altres), sempre a
requeriment dels pares o tutors, amb els informes mèdics pertinents, essent necessària
l’autorització del centre.
Cada menús estarà compost per un primer plat, un segon plat, postres, pa i beguda.
L’aigua que es servirà ha de provenir d’envasos, individuals o de gran capacitat i amb posterior
distribució mitjançant gerres o altres estris. La temperatura de la beguda haurà de ser
l’adequada, d’acord amb les condicions meteorològiques.
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La distribució del menjar entre els alumnes anirà a càrrec del personal de l’ajuntament
(monitors/es menjador).

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’empresa haurà d’utilitzar la seva cuina pròpia per elaborar el menjar i el seu posterior
transport fins al centre per tal de ser servit en condicions de ser consumit (calent o fred,
segons correspongui).

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

La prestació del subministrament consisteix en:
- L’adquisició dels aliments i matèries primes, la seva conservació i emmagatzematge,
l’elaboració i la confecció dels menús (dinars).
- El trasllat fins al centre escolar, amb els elements necessaris per a ser servit en les
condicions que correspon a cada aliment.

Codi Segur de Validació

4. Anàlisi Tècnica

Url de validació

L’objecte del contracte és el subministrament de menús per al menjador escolar de l’escola
Guillem Isarn i de la llar d’infants municipal “Els barrufets” de la Fuliola i Boldú.

5. Anàlisi Econòmica
a.

Valor Estimat

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 24.990,00€ (sense IVA), per a dos
cursos, amb el següent detall:
Estimació de menús per curs: 3.570
El càlcul és el resultat de multiplicar 3,50€ per l’estimació de menús per dos cursos al menjador
escolar de la Fuliola i Boldú.
L’import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost
municipal de l’exercici 2018, 2019 i 2020.
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b.

Viabilitat

El cost d’aquest contracte s’assumirà mitjançant fons propis de l’ajuntament més el que es
recapta en concepte de taxa per la prestació del servei de menjador escolar, d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 13 de la Fuliola.
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El control de qualitat dels aliments s’ajustarà al projecte metodològic i organitzatiu de
l’empresa que resulti adjudicatària i haurà de tenir en compte els aspectes de seguretat més
importants, des de l’arribada dels aliments fins al seu consum.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’empresa haurà de complir la normativa higienicosanitària, pel que fa a l’elaboració,
manipulació i trasllat dels aliments i haurà de dur a terme els controls de qualitat en tot el
procés d’elaboració i manipulació del menjar fins al seu consum al centre receptor.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

La matèria primera a utilitzar haurà d’ésser en tot moment l’adequada, pel que fa a les
condicions de salubritat i higiene, d’acord amb les disposicions vigents, sense que es puguin
utilitzar altres que tinguin gravades en els seus embolcalls dates de caducitat vençudes.

Codi Segur de Validació

Per circumstàncies excepcionals i justificades, es pot varia el menú de forma puntual. En
aquest cas, s’ha de comunicar per escrit a les persones interessades el motiu del canvi.

Url de validació

En cap cas es podrà servir aigua provinent directament de la xarxa de distribució pública.

6. Anàlisi del Procediment
a.

Justificació del procediment

El procediment més adequat per dur a terme la licitació és el procediment obert en el que tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.

b.

Qualificació del contracte

Estem davant un contracte de subministrament que d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, es defineixen com aquells que tenen per objecte
l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb o sense opció de compra, de
productes o béns mobles.
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Així mateix, estableix que en tot cas es consideraran contractes de subministrament aquells en
els que l’empresari s’obligui a entrega una pluralitat de béns de forma successiva i per preu
unitari sense que la quantia total es defineixi amb exactitud al temps de celebrar el contracte,
per estar subordinades les entregues a les necessitats de l’adquirent.

c.

Anàlisi d'execució per lots

Les característiques del contracte impedeixen la seva execució per lots.
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Així mateix, el compromisos de despesa generats per aquesta contractació es faran complint el
període mitjà de pagament a proveïdors, tal com es va fent a l’actualitat.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Per tant, es preveu capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs
dins dels límits del dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

La contractació del subministrament de menús mitjançant càtering per al menjador escolar de
l’Escola i llar d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola i Boldú, no ha de suposar repercussions i
efectes nous en les finances de l’ajuntament, atès que el servei de menjador ja es ve prestant i
l’ajuntament té contractat el servei de càtering, fet pel qual en tot cas, es preveu una possible
millora en el preu del menú.

Codi Segur de Validació

Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Url de validació

c.

La contractació d’aquest proveïment es farà a través d’un contracte de subministrament i
licitació per procediment obert on tot empresari interessat podrà presentar oferta.
La durada del contracte serà d’un any (curs 2018-2019) prorrogable per un any més (curs
2019-2020).
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 24.990,00€ (sense IVA), per a dos
cursos.
La Fuliola a la data de la signatura electrònica

Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 1

12/06/2018 Alcalde

L’alcalde
Eduard Piera i Secall
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Tenint en compte el funcionament del menjador escolar de la Fuliola cal proveir-se dels menús
diàriament a través d’un càtering.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

7. Conclusions

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

El contracte tindrà una durada d’un any (curs 2018-2019) prorrogable per un any més (curs
219-2020).

Codi Segur de Validació

Durada

Url de validació

d.

