ANNEX VI

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MONITORS I MENJADOR DEL PROJECTE ESTIU A LLEIDA (Estiu de Petits i Estiu
de Joc) DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA PER AL
PERIODE 2019-2021 MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA
1.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:

“ESTIU A LLEIDA” inclou els projectes Estiu de Petits i Estiu de Joc. És un recurs que es duu a terme
des de fa molts anys a la ciutat, que respon a una demanda concreta i que cobreix un buit lúdiceducatiu en el període d’estiu a la ciutat.
El projecte respon a una demanda a nivell de ciutat ja que molts pares/mares treballen durant el
mesos de juliol i agost i volen ocupar el temps lliure dels seus fills/es amb unes activitats de lleure de
qualitat educativa.
Les activitats del projecte són lúdiques i d'esbarjo, però amb l’objectiu de treballar l’educació d’hàbits
i de valors i ofereixen als nens i les nenes de Lleida, una manera diferent de viure el temps del lleure,
a l’aire lliure dins les possibilitat que ens ofereixen les diferents instal·lacions dels centres. L’altre
servei que contempla el projecte és el servei de menjador per a les famílies que ho desitgin.
Atesa la complexitat del servei i la flexibilitat necessària per a cobrir-lo l’ajuntament no disposa dels
mitjans necessaris per tal d’oferir-lo amb els mitjans propis dels que disposa:
En el moment de la contractació no s’ha tancat encara el període de matriculació a les activitats
i pot ser que no es cobreixin totes les places que s’ofereixen. Fins i tot es podria arribar a
suprimir algun dels torns establers, si no s’arriba al mínim necessari per fer l’activitat.
En el projecte es preveu que el servei de menjador es gestioni directament per l’empresa que
opti a la licitació, i per tant els monitors i el menjar seràn subministrats per la mateixa empresa.
L’Ajuntament no disposa de la flexibilitat necessària per tal de contractar un volum tan gran de
monitors i monitores que pugui atendre la variabilitat del servei durant els mesos de juliol i
d’agost.
D’altra banda es considera que no es pot dividir en lots aquesta contractació ja que:
Les activitats s’estructuren sobre un projecte únic pedagògic on a partir de diversos centres
d’interès i a través del joc, l’expressió plàstica, l’expressió musical es treballen aspectes
d’educació en valors com la participació, el respecte als altres, etc.. Relacionat amb cada centre
d’interès, es fa a cada torn una sortida a algun lloc emblemàtic de la nostra ciutat i sempre
relacionat amb el tema que es treballa.
El projecte únic pedagògic, precisa que els monitors presten indistintament el servei de
menjador i el servei educatiu, donant a tot l’horari d’atenció als infants continuïtat pedagògica
La variabilitat de les inscripcions al llarg del desenvolupament del projecte fa que cada quinzena
es redistribueixi el personal entre els diferents centres, d’acord amb les inscripcions.
La qual cosa resultaria impossible de fer si es fes la licitació per lots.
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Per tot això es considera oportú el poder fer un contracte de serveis pel procediment obert , amb les
característiques que s’expliciten a continuació i poder així ajustar més l’oferta a la demanda de places
i a les especificats de les empreses que puguin optar a licitació.

2.

OBJECTE DE LA DESPESA:

Les activitats objecte del present informe són les que es desenvoluparan segons la següent oferta:
El Servei de monitors i menjador del projecte Estiu a Lleida preveu el següents centres i places:
(Els centres que no estan especificats es determinaran cada estiu, depenent de les disponibilitats dels centres
educatius i de les possibles reformes que s’hagin de fer durant aquests períodes)
SERVEI EDUCATIU:
Estiu de Joc

ESCOLA A

ESCOLA B

ESCOLA C

E. EL VILOT SUCS

E. JOSEP
MAÑÉ RAIMAT

1r torn

Servei educatiu
menjador

94
48

94
48

94
48

32

2n torn

Servei educatiu
menjador

94
48

94
48

94
48

32

3r torn

Servei educatiu
menjador

84
48

84
48

84
48

32

4rt torn

Servei educatiu
menjador

84

84

84

32

48

48

48

ESCOLA
BRESSOL A

ESCOLA
BRESSOL B

ESCOLA
BRESSOL C

Estiu dels Petits
1r torn

Servei educatiu
menjador

48
20

32
20

48
20

2n torn

Servei educatiu
menjador

48
20

32
20

48
20

SERVEI DE MENJADOR:

ESTIU DE JOC
ESTIU DE PETITS

MES
J
A
J
A

Places
34 X 3 CENTRES
24 X 3 CENTRES
32 X 3 CENTRES
24 X 3 CENTRES

Total places
102
72
96
72

Aquesta previsió es concretarà cada any segons els centres escollits per fer-ho i segons la matricula definitiva
de places per centre.
El servei es prestarà sota el principi de risc i ventura per a l’empresa contractista, sense que pugui exigir una
assistència mínima regular com a requisit per continuar oferint el servei.

Els horaris de prestació dels serveis serà el següent:

Estiu de Petits

Servei educatiu
De 8:30 a 12:30h
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Menjador
De 12:30 a 15 h.

Estiu de Joc

3.

De 8:30 a 14 h.

De 14 a 15 h.

DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:

2 de maig de 2019 o a la signatura del contracte.

4.

DURADA DEL CONTRACTE:

2 de maig del 2019 a 31 d’agost de 2021, prorrogable per dos anys més i com a màxim fins del 31
d’agost del 2023.

5.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:

Es realitza el càlcul global anual estimat en base als usuaris del càlcul realitzat
Per tal de poder cobrir totes les necessitats fins ara expressades el pressupost de licitació és el que es
detalla a continuació:
SERVEI EDUCATIU
ESTIU DE PETITS
ESCOLA BRESSOL A
ESCOLA BRESSOL B
ESCOLA BRESSOL C

ESTIU DE JOC
ESCOLA A
ESCOLA B
ESCOLA C
EL VILOT - SUCS/JOSEP
MANYE - RAIMAT

MES
Hores de
contracte
J
A
J
A
J
A

Places

Monitors/es

Coordinador/a

20

20

48
48
32
32
48
48

5
5
3
3
5
5

1
1
1
1
1
1

MES
Hores de
contracte
J
A
J
A
J
A
J
A

Places

Monitors/es

Coordinador/a

27,5

27,5

8
7
8
7
8
7
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

94
84
94
84
94
84
32
32

SERVEI DE MENJADOR

MES

Places

Total places

Monitors

Hores de
contracte

ESTIU DE PETITS

J

32 X 3 CENTRES

96

12

12,5
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A

24 X 3 CENTRES

72

9

12,5

J

34 X 3 CENTRES

102

9

5

A

24 X 3 CENTRES

72

9

5

ESTIU DE JOC

MONITORATGE
ESTIU DE PETITS
ESCOLA BRESSOL A
ESCOLA BRESSOL B
ESCOLA BRESSOL C
ALTRES
(*)

SEGURETAT
SOCIAL

SOU

ESTIU DE JOC
ESCOLA A
ESCOLA B
ESCOLA C
SUCS/RAIMAT
MONITORS NEEs

SUPERVISOR/A PROJECTE

TOTAL

11.349,86 €
7.683,83 €
11.349,86 €
6.069,09 €
36.452,64 €

3.745,45 €
2.535,66 €
3.745,45 €
2.002,80 €
12.029,37 €

15.095,32 €
10.219,49 €
15.095,32 €
8.071,89 €
48.482,01 €

21.907,06 €
21.907,06 €
21.907,06 €
10.565,26 €
7.561,20 €

7.229,33 €
7.229,33 €
7.229,33 €
3.486,54 €
2.495,20 €

83.847,64 €

27.669,72 €

29.136,39 €
29.136,39 €
29.136,39 €
14.051,80 €
10.056,39 €
111.517,36 €

4.971,60 €

1.640,63 €

6.612,23 €

0%
10%

166.611,60 €
0,00 €
16.661,16 €

Subtotal
IVA - EXEMPT
Benefici industrial
TOTAL

183.272,76 €

(*) Monitors NEEs i perllongació horària els dies anteriors(2) i posterior(1) al servei amb infants(1
hora i mitja més)

INGRESSOS
Infant /dia

SERVEI DE MENJADOR
Despeses de monitors
Sous
Seguretat social
Total àpats a servir
Àpat/monitor
IVA Expte
Total

23.409,51 €
17.601,14 €
5.808,37 €
6.760,00 €
3,46 €
0,00 €
3,46 €
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DIFERÈNCIA
Ingressos infantdia i el cost

Benefici indusrial 10%

0,35 €

COST/APAT - Monitors

3,81 €

Despeses Àpats
Cost àpat
Paraments, utillatges i
maquinaria

20.820,80 €
2,50 €
0,04 €
0,25 €
2,80 €
0,28 €

IVA 10%
Total
Benefici industrial 10%
COST/APAT - Menú

3,08 €

COST/ÀPAT/REAL/DIA

6,884 €

Import menú (45% de
l’aportació)

10% Iva

Import servei
monitoratge (55% de
l’aportació)
(Exempt IVA)

0,362

0,036

0,486

6,000 €

0,884 €

Aportació màxima
Ajuntament per alumne
i dia (Iva exclòs)

Total a Aportació
màxima Ajuntament per
alumne i dia aportació
(Iva inclòs)

0,848

0,884

Previsió total de despeses per any
MONITORATGE

3.287,91 €

IVA Exmpt

0,00 €

IMPORT

3.287,91 €

MENÚS

2.445,15 €

IVA 10%

244,52 €

IMPORT

2.689,67 €

IMPORT PREVIST GLOBAL

5.997,04 €

Aquestes quantitats estan subjectes a modificacions, a la baixa o a l’alça, segons les necessitats del
servei un cop realitzada la inscripció definitiva a les activitats .
Tot el personal objecte del present contracte serà retribuït segons contempla el Tercer Conveni
col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, publicat al DOGC número 6910,
de 10 de juliol de 2015.

Serveis complementaris
El servei de menjador té la consideració de complementari i es configura com una activitat privada
que es realitzarà sota la responsabilitat del contractista. El contractista podrà percebre ingressos dels
usuaris del servei de menjador. Aquest ingressos tindran la consideració de privats, corresponent
íntegrament la seva percepció al contractista, que haurà de gestionar directament el seu cobrament.
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Els preus màxims que es podrà establir per aquest servei de menjador estaran referenciats als que
determina l’Ordenança fiscal 2.11.
El preu del servei haurà de ser abonat pels usuaris directament a l’empresa contractada per
l’Ajuntament.

Amb aquestes dades el preu de licitació és el següent:
IVA
DESCRIPCIÓ

IMPORT SENSE IVA

Monitoratge 0%(*)

IMPORT IVA INCLÒS

Menjar 10%
Monitoratge

186.560,14 €

0,00 €

186.560,14 €

2.445,15 €

244,52 €

2.689,67 €

189.005,29 €

244,52 €

189.249,81 €

186.560,14 €

0,00 €

186.560,14 €

2.445,15 €

244,52 €

2.689,67 €

Total 2020

189.005,29 €

244,52 €

189.249,81 €

Monitoratge

186.560,14 €

0,00 €

186.560,14 €

2.445,15 €

244,52 €

2.689,67€

Total 2021

189.005,29 €

244,52 €

189.249,81 €

Monitoratge

559.680,42 €

0,00 €

559.680,42 €

7.335,45 €

733,56 €

8.069,01 €

567.015,87 €

733,56 €

567.749,43 €

Menjar
Total 2019
Monitoratge
Menjar

Menjar

Menjar
Total Contracte

(*)D’acord amb el que disposa l’apartat 9 del número u de l’article 20 redactat per l’apartat setè de
l’article primer de la Llei 28/2014 de 27 de novembre, per la que es modifica la llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, la contractació de monitoratge està exempta d’IVA.

6.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat del contracte iva exclòs és :
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Anualitat

Aportació de l’Ajuntament

Aportació de les famílies

TOTAL ANUAL

2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL

189.005,29 €
189.005,29 €
189.005,29 €
189.005,29 €
189.005,29 €
945.026,45 €

38.900,73 €
38.900,73 €
38.900,73 €
38.900,73 €
38.900,73 €
194.503,65 €

227.906,02 €
227.906,02 €
227.906,02 €
227.906,02 €
227.906,02 €
1.139.530,10 €

Per tant el VEC és d’un milió cent trenta-nou mil cinc-cents trenta euros amb deu cèntims
(1.139.530,10 €)

7.

SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

Tenint en compte la quantitat econòmica i els serveis a contractar aquest contracte SI està subjecte a
Regulació Harmonitzada.

8.

CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL:

No exigible

9.

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL:

Solvència econòmica i financera:
Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura en que se disposi de les referències de dit volum de negocis.
Aquesta declaració s’ha de justificar amb els documents comptables que l’acrediten.
El promig de volum de negoci anual que cal acreditar ha de ser com a mínim del 75% del
pressupost estimat de licitació.

Solvència professional o tècnica:
El licitador haurà d’acreditar l’execució satisfactòria d’un mínim de tres contractes durant els
tres anys anteriors amb l’import d’adjudicació per a cadascun d’ells igual o superior al 60%
del valor del present contracte i objecte semblant, que han d’incloure conjuntament tant la
gestió del monitoratge com el servei de menjador. Els serveis efectuats s’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
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10. MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:
A l’hora de presentar l’oferta la empresa ha de fer constar per a la valoració dels criteris objectius:

1.- El preu global de l’oferta
2.- Preu per àpat servit desglossat per monitor i menjar
3.- El preu/mes de Estiu de Joc:
Monitor/a – coordinador/a.
Monitor/a
4.- El preu/mes de Estiu de Petits:
Monitor/a – coordinador/a.
Monitor/a
5.- Clàusules socials
6.- Millores
Tot i que els apartats 2,3,4 no es valoraran, es tindran en compte per si a l’hora de fer una ampliació/reducció
per necessitats del servei s’han d’augmentar/disminuir el número de monitors/es

(**) L’oferta econòmica per àpat servit segons aquest model :
Import servei menjador
(45% de l’aportació)

10% Iva

Import servei
monitoratge (55% de
l’aportació)
(Exempt IVA)

Aportació màxima
Ajuntament per alumne
i dia (Iva exclòs)

Total a Aportació
màxima Ajuntament per
alumne i dia aportació
(Iva inclòs)

En els preus ofertats estaran incloses totes les despeses que l’empresa hagi de realitzar pel compliment de les
prestacions contractuals, com poden ser les generals, financeres, beneficis, assegurances, transports,
desplaçaments, honoraris del personal, i tota classe de tributs, l'Impost sobre el Valor Afegit i qualsevol altre
que pogués establir-se o modificar-se durant la seva vigència, sense que per això puguin ser repercutits com a
partida independent.

A l’hora de presentar l’oferta la empresa ha de presentar un Pla d’actuació on ha de fer constar per
a la valoració dels criteris subjectius:
1.

ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL
Model d’organització del personal
Experiència i currículum del personal que s’adscriu a l’execució del contracte monitors/res, coordinadors/res,
supervisor/a. I especialment l’acreditació de titulació / certificació en llengua anglesa del monitoratge i
coordinadors/res
Model de gestió de personal (substitucions, control de qualitat, coordinació, formació)

Ha d’estar escrit amb arial 11(mínim) i no superar les 75 pàgines. Cada una de les propostes haurà
d’identificar clarament a quin criteri de valoració fa referència.

11.- PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:
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Partida

12.

06.2315.22799

CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris objectius
Oferta econòmica global

Puntuació
47 punts

Oferta econòmica més avantatjosa.

VO =

OM x 47
OF

VO= Valoració de l'oferta
OF= Oferta
OM= Menor oferta vàlidament emesa

4,5 punts
Tenir contractades per l’elaboració dels menjars a
treballadors/es de col·lectius en especial
dificultat(1).

Contractar monitors/es suplementaris per sobre
de la ratio prevista referenciada en el plec tècnic
en la clàusula quarta menors de 30 anys

Per la proposta del menús, que incorporin
productes de proximitat, de producció integrada
ecològics i productes frescos, a més dels previstos
a les condicions d’especial execució detallades en
el punt 15 del present document
-

La fruita i carn de vedella de producció
ecològica , integrada i/o de proximitat.
1 cop per setmana (6p)

-

Productes no esmentats a la llista
anterior (làctics, carns, peix, verdures i
fruita, cereals, pastes i arrossos,
llegums i greixos), subministrats per
empreses locals (màxim de 50 Km. de
distància de la ciutat de Lleida) 2 cops
per setmana (6p)

Criteris subjectius

Es puntuarà un màxima de 4,5 punts a l’empresa que ofereixi
major adscripció de personal pertanyen als col·lectius
relacionats a raó d’1,5 punts per treballador/a.

2,5 punts
Es puntuarà amb un màxim de 2,5 punts l’empresa que
ofereixi com a millora contractar monitors/es per sobre de la
ratio prevista a raó de 0,5 punts per monitor/a suplementari
ofertat.

12 punts

Puntuació

ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL
Model d’organització del personal(12p)
Experiència/currículum del personal
que s’adscriu a l’execució del contracte
monitors, coordinadors, supervisor . Es
valorarà especialment l’acreditació de
titulació / certificació en llengua
anglesa del monitoratge i
coordinadors/res (12p)
Model de gestió de personal
(substitucions, control de qualitat,
coordinació, formació)(10p)
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34 punts

Pel que fa a la contractació per a l’elaboració dels menjars dels col·lectius d’especial dificultat
Es valorarà la quantitat de personal que es proposa adscriure al contracte; amb més de tres
mesos d’antiguitat a l’empresa i a jornada completa o l’equivalent en jornades parcials, que
estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que
tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen
els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda
mínima d’inserció.
d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció
de menors.
e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés
de rehabilitació i reinserció social.
f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una
ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex recluses.
g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin,
segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
h) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
i) Violència de gènere
S’acreditarà mitjançant relació nominal del personal adscrit als projectes, on hi constarà DNI,
el tipus i codi del contracte, la categoria professional per a la que estan contractats/des, i
els TC1 i TC2 dels darrers tres mesos.

Pel que fa a la proposta del menús, que incorporin productes de proximitat, de producció integrada
ecològics i productes frescos, a més dels previstos a les condicions d’especial execució detallades en
el punt 15 del present document, per acreditar caldrà aportar certificats o documents equivalents
corresponents a la producció integrada, producte ecològic, producte de proximitats i origen dels
productes frescos

13. SUBROGACIÓ PERSONAL: NO
D'acord amb l'article 38 .7 de la RESOLUCIÓ EMO/1528/2015, de 25 de juny, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació del III Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya

14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Joan Ballesté Almacellas , Cap de la Secció Socioeducativa.
15. CONDICIONS ESPECIAL D’EXECUCIÓ.
S’estableixen com a condicions especials d’execució:
1.- Les clàusules socials que s’estableixen en els criteris de valoració.
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2.- Les clàusules mediambientals que cal tenir en comte en el Servei de menjador:
1.-En el cas que en algun servei s’utilitzin plats, gots i coberts d’un sol ús, aquests ha de ser
ecològics.
2.- L’empresa ha d’introduir de forma setmanal com a mínim 3 productes de proximitat, 2 de
producció integrada, 2 d’ecològics que s’especificarà en els menús que es faciliten a les famílies
i tenir a disposició de l’Ajuntament la facturació corresponent dels productes amb certificació
de qualitat dels productes ecològics, de producció integrada i de proximitat.

3.- Les millores proposades.
16. SUBCONTRACTACIÓ:

Sí procedeix. D’acord amb l’establert a l’art. 215 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic.
PROPOSTA:
Iniciar la licitació per la contractació del SERVEI DE MONITORS I MENJADOR DEL PROJECTE ESTIU A
LLEIDA (Estiu de Petits i Estiu de Joc) per un import màxim de cinc-cents seixanta-set mil quinze
euros amb un amb vuitanta-set cèntims (567.015,87 €).-IVA exclòs-i pel període del 2 de maig de
2019 o a la signatura del contracte fins el 31 d’agost de 2021, prorrogable fins al 31 d’agost del 2023,
mitjançant procediment obert de tramitació ordinària ,
digitalmente por
CPISR-1 C Alba Firmado
CPISR-1 C Alba Bosch Meda
Fecha: 2019.01.11 13:37:34
Bosch
Lleida,
a dataMeda
de la signatura electrónica
+01'00'

Alba Bosch i Meda
Responsable Coordinadora Educació
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