Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció
L’Ajuntament de Cornudella de Montsant té delegada la competència de gestió i
licitació del servei de menjador escolar de l’Institut Escola Montsant.
Per altra banda, l’Ajuntament també presta el servei de llar d’infants municipal, el
qual inclou el servei de menjador pels usuaris que ho sol·liciten.
Per tal de contractar el servei pels propers cursos escolars és necessari iniciar
l’expedient de contractació d’acord amb la normativa vigent.
Mitjançant l’expedient 309/2019 es va licitar a través de la plataforma de
contractació pública de Catalunya el referit servei. Tanmateix, únicament es va
presentar una oferta, per part d’una empresa que no complia els requisits per a
poder contractar amb l’administració pública. El resultat de la licitació va ser la
declaració de la contractació com a deserta.
Revisades les condicions procedeix tramitar un segon expedient de licitació del
servei educatiu de menjador escolar.

2. Descripció de la situació actual

Havent finalitzat el termini del contracte per a la prestació del servei de menjador
escolar és necessari disposar de servei de menjador escolar.
Alhora, havent estat declarat desert el procediment de contractació de l’expedient
309/2019, és indispensable iniciar l’expedient de contractació corresponent, el
més aviat possible.
b. Marc normatiu
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò
no modificat ni derogat per la LCSP
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a. Situació en la Institució
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 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
 La Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de
20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat;
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7
d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a
l'Administració de la Generalitat.
 Llei 26/2015, de 28 de juliol, que modifica l'art.13.5 de la Llei orgànica, de 15
de gener, de protecció jurídica del menor; I RD 110/2015, d'11 de desembre
que crea i regula l'organització i funcionament del Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. m) El
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
 La Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre.
 El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
 El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 I resta de normativa concordant.

3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei educatiu de menjador escolar a
l’Institut Escola de Cornudella de Montsant i la llar d’infants municipal, pels cursos
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, prorrogable pel curs 2023-2024.
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents per cada lot:
- CPV: 55523100-3 Serveis de menjars per escoles
Cal tenir en compte que els quatre primers mesos del curs 2020/2021 quedaran
exclosos de la licitació, atès que per motius excepcionals d’inici del curs en breu,
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no estaria finalitzat aquest segon procediment de contractació obert.
Per tant, el curs 2020-2021 s’iniciaria el gener de 2021 per a tots els licitadors.
4. Anàlisi Tècnica
Caldrà incloure dins els criteris d’adjudicació puntuables els següents aspectes:
a) Incorporació de productes que compleixin com a mínim un dels requisits
següents:
o Ecològics
o de proximitat
Proposta de menús de sopar equilibrats nutricionalment en funció del dinar
b) Millora de la ràtio monitor/alumne
c) Caldrà acreditar un mínim d’experiència, especialment en l’àmbit de
Cornudella de Montsant.
5. Anàlisi Econòmica

Usuaris menjador

Nombre

Preu/dia

Dies lectius

Total curs

Comensals Institut escola

33

6,33 €

176

36.764,64 €

Comensals llar infants
6
3,64 €
Comensals esporàdics
8
7,18 €
Total curs..............................

176
90

3.843,84 €
5.169,60 €
45.778,08 €

b. Viabilitat
El servei es finançarà amb els recursos recaptats dels usuaris, així com amb el
finançament provinent del Consell Comarcal del Priorat, en qualitat d’
administració local que gestiona la competència del servei escolar de la
Generalitat de Catalunya.
Excepcionalment, i atesa la situació incerta del COVID19, l’empresa designarà un
responsable amb formació suficient de les mesures preventives del COVID19,
que controlarà el seu compliment durant la prestació del servei. Atès que aquest
cost suposa un increment que podria fer inviable la prestació del servei,
l’Ajuntament assumirà el seu cost. Aquesta despesa serà facturada a banda del
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a. Valor Estimat (sense iva)
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servei ordinari.
En el supòsit que per motius de força major (COVID19 o equivalent) el servei
s’hagués de suspendre abans de la finalització del termini del contracte, el
contractista veurà compensat el possible perjudici, amb la pròrroga d’un any
addicional en la prestació del servei.
Condicionant a la duració i vigència dels contractes:
La revocació de la delegació conferida al Consell Comarcal per part de la
Generalitat de Catalunya per a la gestió dels serveis escolars o la no assignació
dels recursos financers suficients per a l’exercici de la competència delegada
causarà automàticament la resolució dels contractes en relació als serveis i
cursos escolars afectats.
La resolució del contracte que tingui causa en aquest condicionant no donarà dret
al contractista a percebre cap tipus d’indemnització.

D’acord amb els termes exposats, es considera que el servei podrà ser viable
fixant uns preus adequats al cost del servei prestat. Actualment, està en tràmit una
petició de preu màxim superior a l’establert al Dpt d’Ensenyament. Una vegada es
conegui la resolució es podrà adequar el preu al que dicti la corresponent
resolució de la Generalitat pel proper curs.
c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Fins la data l’Ajuntament compleix amb l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
El servei a licitar en la mesura que quedarà finançat d’acord amb l’exposat en
l’apartat 5.b) de Viabilitat no ha de ser obstacle per a mantenir el compliment de
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.
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Alhora, la revocació de la delegació conferida a l’Ajuntament per part del Consell
Comarcal per a la gestió dels serveis escolars o la no assignació dels recursos
financers suficients per a l’exercici de la competència delegada causarà
automàticament la resolució dels contractes en relació als serveis i cursos
escolars afectats.
La resolució del contracte que tingui causa en aquest condicionant no donarà dret
al contractista a percebre cap tipus d’indemnització.
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6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
La licitació del servei pels cursos 2020-2021 (gen-juny), 2021-2022, prorrogables
anualment els cursos 2022-2023 i 2023-2024, partint de la base del valor estimat
de l’apartat 5.a) , resulta en un import estimat total del contracte (iva exclòs)
segons el detall següent:
CURS

CURS

CURS

CURS

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

31.600,00

45.800,00

45.800,00

45.800,00

TOTAL
169.000,00

D’acord amb la Llei de contractes del sector públic 9/2017 (LCSP) el procediment
aplicable és l’OBERT NO HARMONITZAT, en el qual tot empresari interessat
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
b. Qualificació del contracte

c. Anàlisi d'execució per lots
El servei es prestaria amb un únic lot, ja que la seva divisió podria afectar a la
viabilitat del contracte i es fa necessari aprofitar les economies d’escala del servei
prestat tant a l’escola com a la llar d’infants.
d. Durada
La durada es preveu que sigui de dos cursos lectius amb possibilitat de pròrroga
anual de dos cursos addicionals. Per tant, en total quatre cursos. Concretament,
els següents cursos.
2020-2021*

2021-2022

2022-2023

2023-2024
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El contracte es qualifica com a CONTRACTE DE SERVEI, atès que ha de
consistir en la prestació del servei de menjador amb tot el que implica
(subministrament d’aliments adequats, personal de cuina, monitoratge del
menjador, proposta de menús equilibrats des de l’òptica nutricional dels grups
d’edat escolar, etc...). Aquests tipus de prestacions s’han de qualificar com
“serveis”.
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* El curs 2020-2021 tindrà el seu inici a partir del mes de gener de 2021, pels motius excepcional
exposats anteriorment en aquesta memòria.
7. Conclusions
El contracte a licitar haurà de ser un contracte de servei, per a adjudicar els
serveis de menjador a l’Institut Escola de Cornudella de Montsant i la Llar
d’Infants municipal d’acord amb les dades contingudes en la present memòria i
per un valor estimat total de 169.000,00€ (sense iva).
No es preveu la licitació per lots per tal d’assegurar la viabilitat del servei, la qual
cosa justifica la no divisió de la prestació.
Atesa la insuficiència de mitjans propis per part de l’Ajuntament per a poder portar
a terme aquest servei de forma directa, atès que no disposa de personal
especialitzat per treballs de cuina, de compra, de monitoratge i de gestió
econòmica, és necessària la contractació del servei.
Per tot l’expressat, es considera degudament justificada l’adequació a les
necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de
l’objecte i contingut del mateix.

El regidor d’Ensenyament,
Carles Simarro Haba

Tel. 977 561 416
977 561418
Fax 977 561 419
c. Comte de Rius, 10
43360 Cornudella de Montsant
aj.cornudella@altanet.org

Codi Validació: NF6XA7GDGT3GDFDLZJQH65RAZ | Verificació: https://cornudella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 10

Cornudella de Montsant, a data de signatura electrònica
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Criteris de puntuació i adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’atendrà criteris objectius de millor relació qualitat preu:
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
PUNTUACIÓ
MÀXIMA
40

Oferta econòmica
Es calcularà la puntuació d'acord amb la fórmula següent:
V= POE màx x oferta més baixa

15

5
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oferta a valorar
Introducció de productes ecològics o de proximitat
5pts/producte/setmana durant el curs
(s'exclouen oli, sal, espècies, maionesa i similars..)
(només computen una vegada, encara que concorrin els dos
trets alhora: ecològic i proximitat)
Producte ecològic: segons Reglament CE nº834/2007 i que
dis
posa de certificat acreditatiu
Producte de proximitat: "venda de productes agroalimentaris,
procedents de la terra o la ramaderia o bé com a resultat d'un
procés d'elaboració o de transformació que els productors
agra
ris fan en favor del consumidor/a final, directament o amb interme
diaris (segons Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre acreditació de
la venda de proximitat de productes agroalimentaris-DARPA)
(màxim de 15 punts)
Proposta menús per a sopar nutricionalment equilibrat
amb el dinar
Pel compromís de presentar mensualment una proposta de menús
pel sopar, equilibrada nutricionalment amb els àpats del dinar
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(màxim 5 punts)
Millora inversió: renovació electrodomèstics

15

Compromís d'adquirir i instal·lar nou forn elèctric, fregidores
(mínim mateixa qualitat a l'existent, eficient energèticament)
(màxim 5 punts per electrodomèstic)

Millora de la ràtio monitor/alumnes
Increment del nombre mínim establert de monitors. (màx. 25 punts)
25 pts per:
Ràtio 1/10 per alumnes educació infantil
Ràtio 1/15 per alumnes de primària
15 pts per:
Ràtio 1/12 per alumnes educació infantil
Ràtio 1/15 per alumnes de primària
10 pts. Per:
Ràtio 1/12 per alumnes educació infantil
Ràtio 1/20 per alumnes de primària
TOTAL MÀXIM PUNTUACIÓ

25

100

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

1.- CRITERI ECONÒMIC: 40 punts
a) Millor oferta econòmica
Es calcularà la puntuació d'acord amb la fórmula següent:
V= POE màx x oferta més baixa
oferta a valorar
(POE = puntuació màxima oferta econòmica)

2.- CRITERIS ALIMENTARIS: 15 punts
a.- Incorporació de productes que compleixin com a mínim un dels requisits
següents:
- Ecològics (1),
- de proximitat (2),
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La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de
l’aplicació dels criteris següents:
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b.- Proposta de menús per a sopar, nutricionalment equilibrat amb el dinar
S’atorgaran 5 punts pel compromís de presentar mensualment una proposta de
menús pel sopar equilibrada a nivell nutricional amb els àpats del dinar.
Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 3 de l’annex III d’aquest plec.
PUNTUACIÓ: 5 PUNTS
3.- MILLORES
a.- INVERSIÓ: renovació electrodomèstics
Compromís de renovar electrodèmstics actual, i substituir-lo per un que com a
mínim cobreixi les mateixes funcions i capacitat, amb la major eficiència
energètica possible.
PUNTUACIÓ MÀXIMA: 15 punts
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S’atorgaran 5 punts per la introducció d’un producte en el menú que sigui ecològic
i/o de proximitat, mantingut al llarg del curs (quan es parla de producte mantingut
al llarg del curs no cal que sigui el mateix. Aquest producte pot variar al llarg de
l’any, ex: en època de taronges es pot oferir aquest producte, però passada
l’estacionalitat es pot substituir per un altre). Del que es tracta és que hi hagi
sempre un producte que compleix les característiques.
cada producte incorporat setmanalment en l’elaboració del menú.
De tal manera que s’obtindran els 15 punts amb la incorporació de 3 productes
d’aquestes característiques per cada setmana de vigència del contracte.
Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 1 de l’annex III d’aquest plec.
Els productes que compleixen més d’un dels requisits només es valoraran una
vegada.
No es tindran en compte els condimentes com a producte (oli, sal, espècies,
maionesa,)
(1) Concepte de producte de ecològic: D’acord al que regula el Reglament
(CE) nº 834/2007 i que disposa del corresponent certificat acreditatiu.
(2) Concepte de producte de proximitat: “venda de productes
agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a
resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors o
les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor o
consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona
intermediària”. Definició del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca I
d’agricultura, ramaderia, pesca I alimentació d’acord amb el que s’estableix
al Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de
proximitat de productes agroalimentaris.
PUNTUACIÓ: 15 PUNTS
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b.- Increment del nombre de monitors mínim establert a la clàusula 16a del
plec de clàusules tècniques. Es puntuarà de la següent manera:
- 25 punts
 Ràtio: 1/10 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/15 per als alumnes de
primària.
- 20 punts:
 Ràtio: 1/12 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/15 per als alumnes de
primària.
- 15 punts:
 Ràtio: 1/12 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/20 per als alumnes de
primària.
Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 5 de l’annex III d’aquest plec.

Per fer la verificació de tots criteris es farà per mitjà de la documentació que es
detalla.
NÚM.
METODE DE VERIFICACIÓ I
CRITERI
CRITE
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
RI
Informe mensual relacionat a
Incorporació de productes.
2a
l’annex IV del plec de clàusules
tècniques.
Entrega trimestral de la relació de
Proposta de menús per sopar
2b
menús per sopar amb la resta de
menús.
Entrega al registre de l’Ajuntament
Increment del nombre de
d’una còpia de cadascun dels nous
3b
monitors
contractes que es realitzin durant
l’execució del contracte.
Entrega de les factures/comprovant
Inversions a realitzar
3a
o pressupostos des equipaments i
estris adquirits

Tel. 977 561 416
977 561418
Fax 977 561 419
c. Comte de Rius, 10
43360 Cornudella de Montsant
aj.cornudella@altanet.org

Codi Validació: NF6XA7GDGT3GDFDLZJQH65RAZ | Verificació: https://cornudella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 10

PUNTUACIÓ MÀXIMA 25 PUNTS

