MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MENJADOR A LA COMARCA DEL
MOIANÈS.

PROCÉS DE L’ELABORACIÓ DELS
PLECS DEL SERVEI DE MENJADOR
ESCOLAR
I. AMB QUI S’ HAN TREBALLAT ELS PLECS
1. REUNIONS PRÈVIES AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA:
( Regidors, famílies, equips directius i AMPA’s).
- Juny 2016, Desembre 2017, Març 2018.
De totes aquestes trobades es van determinar els requisits mínims del servei que es
prioritzaven a nivell comarcal

Es prioritza :
1.
2.
3.
4.

Mantenir el preu establert pel Ensenyament ( 6,20 fixe i 6,80 esporàdic )
Incrementar la ràtio de monitors / vetlladors
Incorporar productes frescos, de proximitat i ecològics
Cuina central – Línia calenta

2. REUNIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES i C DIRECTIVA :
Reunions entre representants polítics i tècniques del Consell Comarcal del Moianès.
3. Grup de Treball Intern Tècnic CCM : Tècnic àrea ensenyament, Gerència, Serveis jurídics,
Serveis econòmics

ASPECTES A DESTACAR
DELS PLECS
II. QUÈ S’ HA DE CONTRACTAR ? QUINES NECESSITATS ?

• Obligació que té el Consell Comarcal del Moianès en relació a la prestació del servei de
menjador escolar, relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei
escolar de menjador per part del Departament Ensenyament
• Per altra banda, amb la contractació del servei de menjador de llars d’infants i per
altres col·lectivitats es pretén respondre a les necessitats dels Ajuntaments de la
comarca, i a les del propi Consell Comarcal. L’adhesió dels ajuntaments es farà
mitjançant l’aprovació de la corresponent delegació de contractació i encàrrec de
gestió
III . QUINA MODALITAT DE CONTRACTE ?
Contracte de serveis.
Segons l’establert a l’article 312 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol las Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

IV. OBJECTE DEL CONTRACTE
• Servei educatiu del menjador als centres d’educació infantil i primària del Moianès
acollits al servei de menjador del Consell Comarcal del Moianès durant els dies
lectius. Inclou les prestacions següents: elaborar l’àpat, transportar-lo i servir-lo,
de forma individualitzada, a cada menjador escolar, així com el monitoratge.
•
•

Durada :curs escolar
Centres: 7 centres ed infantil i primària ( Tots excepte Castellcir i Castellterçol i Escola Pia)

• Servei de menjador a les llars d’infants adherides al servei del Moianès acollits al
servei de menjador del Consell Comarcal del Moianès Inclou les prestacions
següents: elaborar l’àpat, i transportar-lo a cada llar d’infants.
•
•

Durada :Curs escolar + juliol + setmana santa + Nadal
Centres: 3 llars infants ( Moià, Calders i Sant Quirze)

• Usuaris d’activitats i/o serveis educatius que es realitzen a la comarca, com
podrien ser, a tall d’exemple, servei d’intervenció socieducatiu o els casals d’estiu .
Aquest servei inclou elaborar l’àpat i transportar-lo en el cas que sigui necessari.
•
Durada : Juliol i agost

LOTS DEL SERVEI DE
MENJADOR COMARCAL
V. PERQUÈ ES FAN 2 LOTS ?

-Diferenciant els períodes de prestació del servei ( Lectiu i no lectiu)
• Lot 1: Plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte del servei de
menjador dels centres d’educació infantil i primària i llars d’infants de la
comarca del moianès, durant el període lectiu pel curs 2018-2019, prorrogable
pel curs 2019-2020.
• Lot 2: Plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte del servei de
menjador de llars d’infants i altres col·lectivitats de la comarca del moianès
durant el període no lectiu, pel curs 2018-2019, prorrogable pel curs 20192020.

PREU DEL SERVEI
VI. PREUS I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LOT 1
Servei de menjador durant el període lectiu

Preu

Preu amb IVA

- Usuaris d’escoles d’infantil i primària
Preu menú usuaris fixes
Preu menú usuaris esporàdics

5,92 €
6,18 €
- Usuaris de llars d’infants i personal docent o del centre - 4,00 €

6,20 €
6,80 €
4,40 €

menú

LOT 2
Servei de menjador fora del període lectiu

Preu màxim

Preu amb IVA

6,20 €

6,82 €

Preu màxim menú per usuaris llars d’infants i altres
col·lectivitats

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE LOT 1
Nom centre educatiu

MUNICIPI

Promig
fixes

Promig
esporàdics

Promig
DIÀRI

Total usuaris
promig/ dia 17/18

Bloc 1. Alumnes d' educació infantil i primària .Estimació àpats més
monitor

Total menus
estimats

Preu sense IVA 5,92
€
Preu amb IV A 6,20

Sense Iva

AmbIVA

Preus estimacio
Contracte 1+1

Escola L’Estany

L'ESTANY

10

2

12

179 dies lectius
2.148

5,92
12.716,16

6,20
13.317,60

25.432,32

Escola de SQS
Escola els Ventets

SQS
COLLSUSPINA

16
12

2
2

18
14

3.222
2.506

19.074,24
14.835,52

19.976,40
15.537,20

38.148,48
29.671,04

Anton Busquets i Punset

CALDERS

35

35

6.265

37.088,80

38.843,00

74.177,60

Escola Sesmon d'Oló

OLÓ

22

22

3.938

23.312,96

24.415,60

46.625,92

Escola L'Esqueix
Escola Josep Orriol Roca Moià

MONISTROL DE
CALDERS
MOIÀ

6
105

6
115

1.074
20.585

6.358,08
121.863,20

6.658,80
127.627,00

12.716,16
243.726,40

10

Subtotal Bloc 1
222
39.738,00 235.248,96 246.375,60 470.497,92
Bloc 2. alumnes de llars infants, mestres . Estimació àpats sense monitor

4
20
4
0
3

Total menus
estimats
716
3.580
716
0
537

2

2

2

358

1.432,00

1.575,20

3.150,40

SANTA MARIA D'OLÓ

1

1

1

179

716,00

787,60

1.575,20

MONISTROL DE
CALDERS

0

2

2

358

1.432,00

1.575,20

3.150,40

MUNICIPI
CALDERS
MOIÀ
SQS
MOIÀ
MOIÀ

Mestres llar infants Quirzets

SANT QUIRZE SAFAJA

Mestres Escola Sesmon d'Oló
Mestres L'Esqueix

Subtotal Bloc 2
TOTALS ESTIMATS LOT 1

Promig
esporàdics

Promig
DIÀRI

Total usuaris
promig/ dia 17/18
4
20
4
0
3

Nom centre educatiu
Llar infants El tren Blau
Llar Garrofins
Llar infants Els Quirzets
Mestres Garrofins
Mestres JOR

Promig
fixes
3
19
3
0
3

1
1

Preu sense IVA 4€ Preu amb IVA 4,4€
2.864,00
3.150,40
14.320,00
15.752,00
2.864,00
3.150,40
0,00
0,00
2.148,00
2.362,80

Preus estimacio
Contracte 1+1
6.300,80
31.504,00
6.300,80
0,00
4.725,60

36

6.444,00 25.776,00 28.353,60 56.707,20

258

46.182 261.024,96 274.729,20 527.205,12

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE LOT 2 I TOTAL
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE LOT 2
Nom centre educatiu
Llar infants El tren Blau
Llar Garrofins
Llar infants Els Quirzets

Total usuaris
promig/ dia
4
20
4

MUNICIPI
CALDERS
MOIÀ
SQS

Altres sol.lectivitats
MUNICIPI
Centre Obert -Sis
Descentralitzat
Grups activitats organitzades Ajuntaments i altres (
Casals estiu Moià, esdeveniments, ...)

ESTIMACIO LOT 2

Total menus
estimats -25 dies Preu sense IVA 6,2€ Preu amb IVA 6,82€
100
620,00
682,00
500
3.100,00
3.410,00
100
620,00
682,00

Preus estimacio
Contracte 1+1
1.364,00
6.820,00
1.364,00

Total usuaris
promig/ dia Juliol

Total menus
estimats

15

300

1.860,00

2.046,00

4.092,00

50

1.000

6.200,00

6.820,00

13.640,00

93

2000

12.400,00

13.640,00

27.280,00

Preu sense IVA 6,2€ Preu amb IVA 6,82

Preus estimacio
Contracte 1+1

Dies laborables no lectius segons calendari lectiu del curs escolar d'acord a la Ordre publicada anualment pel Departament de la Generalitat de Catalunya.
Dies laborables de la última setmana de juny, juliol, primera setmana de setembre, setmana santa i Nadal

TOTAL LOT 1
LOT 2

Total usuaris promig/ dia

351

Total menús estimat Preu sense IVA

48.182

273.424,96

Estimació
contracte 1+1+
Preu amb IVA Modificacions

288.369,20

601.534,91 €

REQUISITS MENÚS
VII. CARACTERÍSITQUES DELS MENÚS. Requisits determinats per als menús.
- Es requereix la utilització de productes frescos i/o de temporada (estacionals).
- Respecte la proposta de les postres, l’empresa adjudicatària haurà de garantir oferir
als comensals un mínim de 5 varietats de fruita per trimestre.
- Respecte els plats, s’hauran d’incorporar un mínim de 4 productes que compleixin
com a mínim un dels requisits següents: Ecològic i/o de proximitat.
- Respecte a la composició i quantitat de les racions dels àpats caldrà que l’empresa
adjudicatària segueixi les indicacions l’Agència de Salut Pública de Catalunya
publicades a la guia de “L’alimentació saludable en l’etapa escolar, edició 2017” i la
guia “Acompanyar els àpats dels infants”.
- Tots els menús hauran d’estar validats per un/a dietista col·legiat/da.
- S’inclouen els menús especials per alumnat amb al·lèrgies o intoleràncies
alimentàries, que requereixin esporàdicament una dieta tova i per alumnat amb la
necessitat dels diferents menjars per raó de religió.
- La programació mensual dels menús es farà arribar en format digital a cadascun dels
centres.

PERSONAL

VIII. RATIOS DE PERSONAL. Ràtios mínimes requerides.
Bloc 1: La ràtio d’alumnes per les escoles de 40 alumnes o més serà (Escola Josep Orriols i Roca de Moià, Escola
Sesmon de Santa Maria d’Oló i Escola Anton Busquets i Punset de Calders):
a.La ràtio d’alumnes per educació infantil serà de 15 alumnes 1 monitor.
b.La ràtio d’alumnes per educació primària serà de 25 alumnes 1 monitor.
c.Un cop assignat el nombre de monitors corresponents per cada etapa educativa, la ràtio total
d’alumnes (és a dir, la suma d’alumnes d’EI i EP) en tot cas, un nombre inferior a 18 alumnes no serà
preceptiva l’assignació d’un monitor.
ETAPA EDUCATIVA

NOMBRE ALUMNES

NOMBRE DE MONITORS

EDUCACIÓ INFANTIL

15 ALUMNES

1 MONITOR

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

25 ALUMNES

1 MONITOR

Bloc 2: La ràtio d’alumnes per les escoles rurals de menys de 40 alumnes (Escola de L’Estany, Escola de Sant
Quirze Safaja Collsuspina i Escola L’Esqueix de Monistrol de Calders) serà de 15 alumnes 1 monitor, sense
diferenciar els alumnes d’educació infantil i els alumnes d’educació primària.

ETAPA EDUCATIVA
NOMBRE ALUMNES
EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ 15 ALUMNES
PRIMÀRIA

NOMBRE DE MONITORS
1 MONITOR

Important :Tema Vetlladors –Necessitat educatives especials .No es posa com a
requisit. Es posa com a criteri de millora .

X.CRITERIS ADJUDICACIÓ. LOT 1 . TOTAL : 90 PUNTS . No s’inclou el preu
CRITERIS ALIMENTARIS: 40 punts

Puntuació màxima

Incorporació de productes que compleixin com a mínim un dels requisits següents:
-

ecològics1,
de

25 punts

proximitat2,

S’atorgaran 5 punts per cada producte incorporat setmanalment en l’elaboració del menú.
De tal manera que s’obtindran els 25 punts amb la incorporació de 5 productes d’aquestes característiques per cada setmana de vigència
del contracte.
Els productes que compleixen més d’un dels requisits només es valoraran una vegada.
No es tindran en compte els condiments com a producte (oli,sal, espècies, maionesa,)

Adaptació dels menús a les intoleràncies i al·lèrgies
-

S’atorgaran 0,5 punts per cada plat adaptat similar al plat del menú principal.
S’atorgarà la puntuació sempre i quan s’ofereixi aquesta alternativa del plat cada vegada que en el menú principal contingui el plat/producte
al·lergogen o causant de la intolerància.

6 punts

Proposta de menús pel sopar
-

S’atorgaran 3 punts pel compromís de presentar mensualment una proposta de menús pel sopar equilibrada a nivell nutricional amb els
àpats del dinar.

3 punts

Producte i/o servei provinent d’empreses d’economia social
Es puntuarà amb 0,50 punts per producte i/o servei provinent d’empreses d’economia social que vetlli per la inserció sociolaboral de
persones en situació d’exclusió social.

6 punts

CRITERIS DE PERSONAL: 45 punts
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 bloc 1: 1/10 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/15 per als alumnes de primària.
Ràtio bloc 2: 1/10 per a tots els alumnes.

-

20 punts:
Ràtio bloc 1: 1/12 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/15 per als alumnes de primària.
Ràtio bloc 2: 1/12 per a tots els alumnes.

-

15 punts:
Ràtio bloc 1: 1/12 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/20 per als alumnes de primària.
Ràtio bloc 2: 1/12 per a tots els alumnes.

Puntuació màxima

25 punts

Vetllador o persona que realitzi tasques d’atenció directa a alumnat amb necessitats educatives especials dins de la franja horària
del servei de menjador.
-

S’atorgaran 5 punts per cada persona destinada a aquest servei.

15 punts

Estar en disposició d’alguna de les següents aplicacions o eines per a la millor gestió del servei entre famílies, centres i el propi
Consell Comarcal del Moianès:
-

Aplicació informàtica / portal web de control de l’assistència i la gestió del servei: 2,5 punts

-

Aplicació informàtica / portal web /o altra canal de comunicació per a la gestió de les incidències diàries directe i immediat amb les
famílies: 2,5 punts

5 punts

ALTRES CRITERIS: 5 punts






Formació destinada als treballadors del servei de menjador (8h mínim per cada formació), que hi assiteixi un mínim del 50% de la
plantilla dels Serveis del Moianès i que la formació s’ofereixi en un dels municipis de la comarca:
Formació en atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials: 1 punt
Formació en matèria d’hàbits alimentaris: 1 punt
Formació en educació en el lleure: 1 punt
Formació en educació en la igualtat de gènere: 1 punt

Certificats de sistema de gestió de la qualitat (ISO 9001), sitemes de gestió ambiental (ISO 14000), sistemes de gestió de a seguretat
alimentària (ISO22000) homologat per alguna de les entitats reconegudes.
-

0,5 punts per certificat aportat

CRITERIS puntuació màxima 20 punts :

OFERTA ECONÒMICA.
PREU UNITARI pel servei de menjador per a altres col·lectivitats fora de l’horari lectiu, fins a 20 punts d’acrod amb
l’aplicació de la fòrmula següent:
P = (PL-O/PL-OB)* PM

On:
P: Puntuació
PL: pressupost de Licitació
O: Oferta a puntuar
OB: Oferta més baixa
PM: Puntuació màxima.

Puntuació màxima

4 punts

1 punt

Puntuació màxima

20 punts

