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Adreçat a: Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres
Emès per: Lourdes Delgado Navarro, cap de secció de Serveis Socials Especialitzats
Relatiu a: Contractació del servei de repartiment d'àpats a domicili adreçats a persones
majors de 64 anys i persones dependents que visquin a Girona, i als serveis de
menjador per a la gent gran a la ciutat de Girona, reservat a Centres Especials
de Treball
Antecedents, fets i consideracions:
OBJECTE DEL CONTRACTE
------------------------------------------L'objecte d'aquest contracte és la prestació, per part de l'empresa adjudicatària, del servei
de repartiment d'àpats a domicili adreçat a persones majors de 64 anys i persones
dependents que visquin a Girona, i dels serveis de menjadors per a la gent gran a la ciutat
de Girona.
Consisteix en l'elaboració i el transport dels àpats al domicili de les persones usuàries i els
menjadors per a la gent gran, segons el règim previst en el plec de prescripcions tècniques.
L'objectiu es garantir per al col·lectiu de persones grans una alimentació equilibrada i
saludable, ja que sovint per condicions de dependència, situació de soledat no volguda, o
poca autonomia, les persones grans tenen dificultat per preparar-se els seus propis àpats i
portar una alimentació correcta, repercutint això en la seva salut física i emocional.
El contracte es reserva als Centres Especials de Treball amb l'objectiu de fomentar la
inserció sociolaboral de persones amb discapacitat, tenint en compte que és perfectament
realitzable ja que tot i que la funció d'aquests tipus d'empreses és social, també tenen
objectius productius, com qualsevol altra empresa, doncs els centres especials de treball
son un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.
L'objecte d'aquest contracte te un caràcter social doncs alhora que es fomenta la integració
social i laboral de les persones amb discapacitat, també es treballa per a la integració social
de les persones grans, per a què puguin romandre el màxim de temps en el seu domicili i
comunitat.
A més dels aspectes socials, es vol incorporar, com aspecte positiu en el procediment
d'aquest contracte, aspectes que contribueixin a reduir el deteriorament del mediambient
amb la reducció l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, valorant el consum d'aliments de
proximitat que, alhora que disminueixen el transport del producte, també es redueixen els
costos derivats del magatzematge, envasat i combustible. Son costos que han de repercutir
en el preu final del producte.
Els serveis consistiran en el següent:
a) Servei de repartiment d'àpats a domicili, adreçat a les persones majors de 64 anys amb
dependència temporal o permanent i manca de suport familiar i social que tenen dificultats
a causa de la manca d'autonomia a l'hora de seguir una alimentació correcta.
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b) Servei de Menjador de Santa Eugènia i Servei de Menjador de Barri Vell, adreçats a les
persones grans residents a Girona, majors de 60 anys que siguin perceptores de pensiones
incompatibles amb el treball. També podran ser usuàries del servei les persones amb edat
compresa entre els 55 i els 60 anys, amb el mateix tipus de pensió que els anteriors,
sempre que sigui a proposta de un/a treballador/a social.
L'Ajuntament de Girona te dos menjadors socials adreçats a les persones grans de la
ciutat, un ubicat al barri de Santa Eugènia, amb una capacitat per a 32 persones diàriament
i l'altre al Barri Vell-Mercadal, amb una capacitat de 20 persones.
2. Els usuaris del servei d'àpats a domicili seran determinats per l'Ajuntament, d'acord amb
la proposta tècnica presentada per els/les treballadors/es socials dels Serveis Bàsics
d'Atenció Social i del Servei d'Atenció a la Gent Gran i les Dependències del mateix
Ajuntament, d'acord amb la disponibilitat pressupostària municipal.
Podran ser usuàries del servei de menjador per a gent gran, les persones que compleixin
les condicions d'edat i socials indicades.
L'empresa adjudicatària estarà obligada a acceptar la relació inicial d'usuaris del servei
d'àpats a domicili amb les corresponents propostes personalitzades, així com les variacions
que es puguin produir en aquesta relació al llarg del desplegament del contracte. En aquest
contracte es contempla una contractació màxima de 180 àpats bàsics mensuals i 750 àpats
complerts mensuals.
En el servei de menjador de Santa Eugènia es preveu una contractació màxima de 704
àpats bàsics mensuals durant 11 mesos (el mes d'agost està tancat). En el servei de
menjador de Barri Vell, quan s'inauguri, es preveu una capacitat màxima de 440 àpats
bàsics mensuals, el temps d'obertura del servei també serà d'onze mesos anuals, tancant
igualment el mes d'agost.
Aquestes xifres representen la capacitat màxima dels serveis i la despesa màxima que
realitzarà l'Ajuntament, tenint caràcter estimatiu, sense que en cap cas l'Ajuntament de
Girona tingui l'obligació d'esgotar el pressupost d'aquest contracte, atenent només els
serveis realitzats.
Les funcions i tasques a desenvolupar es relacionen en el plec de prescripcions tècniques i
en els seus annexes.
3. La prestació del servei es realitzarà, pel que fa al servei d'àpats a domicili a l'entorn
habitual de residència de les persones a les que els Serveis Bàsics d'Atenció Social i el
Servei d'Atenció a la Gent Gran i les Dependències d'aquest Ajuntament hagin assignat la
prestació dels serveis, tal com es detalla en el plec de prescripcions tècniques particulars.
Pel que fa al Servei de menjador per a Gent Gran es prestarà de dilluns a divendres en el
Casal de Santa Eugènia, ubicat a la plaça Leonor Joher 3, i en el Casal de Barri VellMercadal, ubicat a la plaça Jordi de Sant Jordi, de la ciutat de Girona.

MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
-----------------------------------------------------------------------------
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Els municipis, com a ens públic més proper a la ciutadania, tenen una visió molt acurada
de les necessitats de la població a la que serveixen, així com també una capacitat
d'actuació ràpida i eficient davant de les dificultats i urgències socials amb les que ens
podem trobar.
Els municipis són garants de preservar els drets socials bàsics a través de tot un marc
legislatiu i competencial desenvolupat tant a nivell internacional mitjançant diversos tractats,
així com desenvolupat a través de lleis estatals i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya: article
25 de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides (1948); Article 14 de
la Carta Social Europea; articles 9 i 10 de la Constitució, article 24 de la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol, de reforma del Estatut de Autonomia de Catalunya; articles 14, 15,
17, 31 i 84 de Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; i article 3.c de la Llei 39/2006,
de 14 de desembre, de Promoció de la Autonomia Personal y Atenció a las persones en
situació de dependència.
El dret a l'alimentació i manutenció, com una situació necessitat, està doncs regulat
legalment, sent una competència municipal garantir les despeses essencials d'una persona,
unitat familiar o de convivència. En aquest sentit senyalem els diferents elements legals
que configuren aquest marc competencial.
El servei de repartiment d'àpats a domicili dona cobertura a les persones grans i
dependents que viuen soles i que per motius físics no poden preparar els seus àpats. El
perfil sol ser d'una persona gran, amb problemes de mobilitat, que s'alimenta molt
deficitàriament perquè està impossibilitada de poder fer la compra i preparar els seus
aliments.
El servei de menjador de Santa Eugènia es un espai que possibilita la relació entre les
persones beneficiàries, ajudant a trencar el seu aïllament social, alhora que els ofereix una
alimentació sana i equilibrada per ajudar-los a mantenir la seva salut i poder romandre el
màxim temps possible al seu domicili i entorn comunitari.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE
---------------------------------------------------La persona responsable del contracte és la senyora Lourdes Delgado Navarro, cap de
secció de Serveis Socials Especialitzats, a qui correspondrà supervisar la seva execució,
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la
correcta realització de les prestacions pactades, i d'acord amb les prescripcions tècniques
particulars reguladores d'aquest contracte, deixant salvada l'adopció de decisions que
corresponguin a l'atribució exclusiva de l'òrgan de contractació.

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS
-------------------------------------------------------L'Ajuntament de Girona no disposa dels mitjans suficients per poder prestar aquest servei
atès que aquest contracte no exigeix simplement un personal més o menys qualificat, que
podria contractar mitjançant l'adequada formació, sinó que requereix d'unes condicions de
manipulació i transport d'aliments específiques i la Cororació no disposa ni de les

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Informes: IN 2018006567 - Contractació del
servei de repartiment ...

DOC_ID: 7221958
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: PIJGE-HLSB7-7Q6T3
Data d'emissió: 15 de març de 2019 a les 14:20:59
Pàgina 4 de 5

ESTAT

1.- Cap de secció de Serveis Socials Especialitzats de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 07/02/2019 11:06
2.- Cap d'Igualtat i Drets Socials de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 07/02/2019 11:20

APROVAT

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4015203 PIJGE-HLSB7-7Q6T3 D039E166D8CD425F4289500D6F1651314CADEA5E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

instal·lacions de cuina, ni de maquinària ni dels vehicles adaptats necessaris. La provisió
d'aquest equipament pel propi Ajuntament seria poc eficient.

DURADA DEL CONTRACTE
--------------------------------------S'estableix una durada del contracte de 2 anys i es podrà prorrogar per dues anualitats
més, d'any en any, per mutu acord de les parts de forma expressa, fins a un màxim de 4
anys.

PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
-------------------------------------------------------------------------El pressupost anual màxim de licitació del contracte s'estableix en cent seixanta-set mil set
cents quaranta-set euros amb vuitanta cèntims, (167.747,80 €), que es desglossa en cent
cinquanta-dos mil quatre cents noranta-vuit euros (152.498,00 €), més quinze mil dos cents
quaranta-nou euros amb vuitanta cèntims (15.249,80 €), en concepte del 10% d'IVA.
Els serveis s'efectuaran en base al cost mensual màxim dels àpats que s'estableix en:
- Menjador de Santa Eugènia: Fins un màxim de 704 àpats bàsics mensuals (32 àpats
bàsics diaris durant 22 dies), a 5,95 €/àpat, iva exclòs.
- Menjador de Barri Vell: Fins un màxim de 440 àpats bàsics mensuals (20 àpats bàsics
diaris durant 22 dies), a 5,95 €, iva exclòs.
- Repartiment a domicili (càtering): Fins un màxim de 180 àpats bàsics mensuals (6 àpats
bàsics diaris durant 30 dies) a 6,27 €/àpat, iva exclòs.
- Repartiment a domicili (càtering): Fins un màxim de 750 àpats complets mensuals (25
àpats complerts diaris durant 30 dies, a 7,12 €/àpat, iva exclòs.
El pressupost base de licitació s'estableix en la quantitat màxima, pels dos anys de
contracte, de tres cents trenta-cinc mil quatre cents noranta-cinc euros amb seixanta
cèntims (335.495,60 €), que es desglossa en tres cents quatre mil nou cents noranta-sis
euros (304.996,00 €) més trenta mil quatre cents noranta-nou euros amb seixanta cèntims
(30.499,60 €) en concepte del 10% d'IVA.
De conformitat amb l'article 101 LCSP, el valor estimat del contracte es fixa en set cents
trenta-un mil nou cents noranta euros amb quaranta cèntims (731.990,40 €), IVA exclòs, als
efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat. S'inclouen els 4 anys de
durada màxima del contracte i el supòsit de modificació convencional del 20%.
Fonament jurídic:
Atès que el contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis, d'acord amb el
previst als articles 25 i 17 de la llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 (d'ara endavant
LCSP).
De conformitat amb l'article 116 de la LCSP.
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Es proposa:
INICIAR l'expedient de contractació del servei de repartiment d'àpats a domicili adreçats a
persones majors de 64 anys i persones dependents que visquin a Girona, usuàries del
Servei d'Ajuda a Domicili, i de menjadors per a la gent gran a la ciutat de Girona, reservat a
Centres Especials de Treball, incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article
116 del LCSP.
Amb càrrec a la partida 2019 141 23120 22618 Altres serveis gent gran.

La cap de secció de Serveis Socials
Especialitzats

Conforme
El cap d'Igualtat i Drets Socials

Lourdes Delgado Navarro
Marc Geronès Sambola
Girona, 6 de febrer de 2019

