D’acord amb el que estableixen els articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s’emet el següent
INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR EN DIVERSES ESCOLES PÚBLIQUES D’INFANTIL I
PRIMÀRIA, I A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE RIPOLLET
En compliment de l’article 116 apartat 1er en relació amb l’article 28 apartat 1er, tots dos
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic -LCSP-, en els acords
que han de ser adoptats per l’òrgan de contractació haurà de constar la motivació del
contracte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen ser ateses, la idoneïtat
de l’objecte i contingut per satisfer-les.

‘‘116.1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá
la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de
contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo
28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.’’
‘‘28.1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos
que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal
efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas,
cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin
publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la
documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su
adjudicación.’’
En el mateix sentit l’article 116.4.d) en referir la necessària justificació en els termes que
són transcrits a continuació:

‘‘La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del
contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.’’
El Ple de l’Ajuntament, en data 24 de setembre de 2009, va aprovar definitivament
l’establiment del Servei públic de Menjador escolar.
A la justificació jurídica, dins de l’establiment del Servei públic, es fa constar que la
contractació d’aquest servei es farà seguint el procediment establert en la normativa de
Contractes del Sector Públic i s’adjudicarà emprant les formes legalment previstes.
També, al punt 1.6 del mateix, es fa constar que per a la realització del servei,
l’Ajuntament elaborarà un plec de condicions que haurà de complir l’empresa
adjudicatària del servei.
En el Reglament de funcionament del servei, al seu Capítol 2 “Aspectes generals de
funcionament del servei”, a l’article 3, es fa constar que l’Ajuntament de Ripollet gestionarà
indirectament el servei de menjador escolar a través de la contractació d’una empresa
concessionària. El procediment d’adjudicació del contracte de gestió dels menjadors escolars ,
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així com la seva execució, modificació i extinció es regirà per la normativa vigent en matèria de
contractes de les administracions públiques i resta de normativa d’aplicació.
L’objecte contractual és la Realització del Servei de menjador escolar, en algunes
escoles públiques d’infantil i primària, i a les escoles bressol municipals de Ripollet; així
com la contractació de monitoratge i vetlladors per dinamitzar i donar suport al servei.
Aquest servei és complementari i necessari a les escoles, i té un caràcter social i educatiu:
-

-

És un servei complementari en l’educació integral dels infants i proporciona una
alimentació equilibrada i adequada a l’edat.
És un espai necessari i segur per a les famílies que han de conciliar la vida laboral
i familiar.
És un servei on els infants s’eduquen en els hàbits alimentaris, d’higiene, de
salut, d’autonomia, etc. i on s’adquireixen habilitats socials en contacte amb
altres infants.
És també un espai d’inclusió i atenció dels infants i sobretot d’aquells que
presenten necessitats educatives especials, que necessiten d’un suport especial.

L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans, necessaris
per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel qual cal procedir a la
seva prestació mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
DURADA: Es considera una vigència inicial del contracte de DOS ANYS, amb la possibilitat
de fer una pròrroga d’un any.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte es fixa en 2.655.000
€ (dos milions sis-cents cinquanta-cinc mil euros).
PRESSUPOST DE LICITACIÓ estimat serà de 885.000 euros anuals, IVA inclòs, que aniran
a càrrec de la següent aplicació pressupostària:
-

308/326/227991 CONTRACTE LUDOTECA

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

Pilar Teruel Alonso
Cap Servei Educació

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

1f55aca5fa6a45b8b0b4026abe88d94a001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

