MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA
PROVENÇALS
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL
CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei escolar de menjador que inclou, a part del menú,
el monitoratge, la vigilància i les activitats interlectives en l’ESC Provençals de Barcelona
El nombre d’usuaris és orientatiu, tenint en compte la utilització del servei durant el darrer curs escolar,
per la qual cosa el contractista haurà d’acceptar tots els que efectivament tinguin dret al servei amb
independència que el nombre total d’usuaris sigui superior o inferior a la previsió inicial del servei.....
És necessària la contractació d’aquest servei atès que cal atendre les peticions de menjador que les
famílies necessitin dins del servei públic d’educació.
2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ESCOLLIT
El procediment d’adjudicació d’aquest contracte és....
a) el procediment obert, d’acord amb l’article 156 de la LCSP com a procediment ordinari
d’adjudicació.

3.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I FINANCERA
I/O CLASSIFICACIÓ EXIGIDA
La solvència econòmica i financera que s’exigeix per a aquest contracte consisteix en:
a) disposar d’un volum anual de negoci referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a
la data de presentació de les proposicions o en funció del es dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor superior al d’una anualitat del contracte
mínim de. Aquest volum de negoci, es considera que pot garantir la capacitat per gestionar
l’execució del contracte que garanteix la viabilitat del contracte tenint en compte el seu
valor estimat . La complexitat que suposa la prestació d’aquests serveis porta a demanar
una xifra anual de negocis mínima per tal de garantir una solidesa financera necessària a
l’hora d’executar el contracte l’empresa licitadora per poder fer front a ajustaments i/o des
ajustaments possibles en la prestació del servei

La solvència tècnica i professional que s’exigeix per a aquest contracte és la següent:
a) Una experiència mínima de 3 anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim igual o superior al 70%
de l’anualitat mitjana del contracte, atès que l’execució del contracte comporta una
complexitat derivada de l’alimentació sana per als infants amb tot els estàndard de
compliment de sanitat, la qual cosa requereix una experiència contrastada

4.- JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
a) CRITERIS DE QUALITAT
Cada un dels ítiems que es valoren suposen d’acord amb la seva rellevància un aspecte determinant en
la qualitat del servei de menjador del centre que aquesta direcció ha decidit. La seva ponderació ha estat
determinada d’acord amb el pes qualitat – preu que repercutiria sobre l’empresa
En els àmbit de producte de proximitat o bé productes ecològics respon a la política pública determinada
per l’Acord de Govern de 16 de juny de 2015 “pla de contractació pública alimentària de Catalunya”

Criteris subjectius (33 punts)
8 punts

Disseny del menú

Disseny del menú

Organització i gestió del servei
Metodologia de
seguiment,
coordinació
i control

Equilibri nutricional de menú
Aliments de QUALITAT i saludables
Tècniques d’elaboració i cocció
Estacionalitat dels menús
Incorporació de nous productes
Quantitats adequades a les edats dels infants

8 punts

5 punts
Es valorarà en funció de la coherència en el seguiment i control per a la
identificació i resolució de problemes que puguin sorgir durant l’execució del
contracte.

2,5 punts
Planificació
i
desplegament
dels
serveis. Enfocament del
servei. Haurà de contenir
un planning de treball, i
especificar les mesures
de
coordinació
dels
treballs.

Es valorarà en funció de:
-la capacitat de diagnòstic, identificació de dificultats,
-claredat en l’exposició de la planificació i de la proposta de
desplegament dels serveis,
-determinació i justificació d’objectius
-claredat i síntesi en l’exposició.

2,5 punts

15 punts

Pla Pedagògic

Plantejament pedagògic

Metodologia

Plantejament pedagògic coherent amb els objectius del projecte de centre i
que tingui en compte l'atenció a la diversitat, les emocions i el projecte de
convivència (Gestió positiva dels conflictes)
4 punts
Objectius clarament definits, específics, mesurables i factibles
Grau d’implicació i seguiment del coordinador pedagògic.

Es valorarà la forma de treballar les activitat, mitjançant eines i tècniques.
Equip de treball.
4 punts
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Es puntuarà la proposta que englobi un programa d'activitats lúdiques i
educatives en consonància amb el plantejament pedagògic del centre.
Programa d'activitats.

Criteris d'avaluació

4 punts

Propostes pedagògiques adaptades a cada etapa.
Seguiment i detecció de problemes.
Criteris d’acord amb el plantejament pedagògic del centre que contemplin
una avaluació inicial, final i formativa.

3 punts

2 punts

Pla de Comunicació
Periodicitat i actualització de la informació exigida als plecs
Pla de comunicació amb les famílies

Proposta de millora dels canals comunicació

3 punts

Millores addicionals

Millores

2 punts

En relació a la realització del servei, en relació al cuinat dels menús, a la
neteja de l'aixovar i de la cuina i menjador
1.- Els menús seran dissenyats per professionals amb formació acreditada en
nutrició humana i dietètica, tal i com indica la Llei 17/2011 de seguretat
alimentària i nutrició.
6.- Es garantirà, en cada àpat, la presencia de verdures o hortalisses, ja sigui3 punts
com a primer plat, acompanyament del primer plat o del segon o de la
guarnició.
10.- L’oli utilitzat tant per amanir com per cuinar serà oli d’oliva verge extra.
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Producció ecològica

19 punts

L’oferta d’aquests productes per part de l’adjudicatari implica que el producte s’ha de subministrar en
tot el període indicat i per a tot el producte que requereixi l’escola (en tots els tipus de menús). Indicar
SI o NO a la darrera columna excepte en els casos que el subministrament ecològic sigui obligatori
d’acord amb el plec tècnic, o bé no s’hagi previst cap punt per subministrament ecològic

PRODUCTES

ESTACIONALITAT
ECOLÒGIC

MESOS
D'ESTACIONALITAT AL
CURS

PUNTS
ECOLÒGIC

Ecològic
(Indicar si o
no)

PROTEÏNA
ANIMAL
vedella
peix
LÀCTICS
Iogurts

tot l'any

10

tot l'any

10

tot l'any

10

tot l'any

10

tot l'any

10

tot l'any

10

2
2

1,8

CEREALS, FECULES
I LLEGUMS
Patates
Pasta
Arròs

1,8
1,8
1,8

FRUITES
Taronja
Poma
Pera

Gener -maig
tot l'any
Setembre - febrer

5
10
6

1,4
2,5
2,1

Verdures i
hortalisses
enciam (diferents
varietats segons
temporalitat: romà,
trocadero, iceberg,
meravella...)

1,8

Varietat aliments

Definir llistat d'aliments a valorar

5 punts
Presència en quantitat que figura al plec tècnic

S'atorgarà fins a 5 punts quan es garanteixi la presència de 8 varietats de verdures per setmana. Quan la varietat
setmanal sigui inferior s’atorgarà d’acord al següent quadre:
7 varietats per setmana – 3 punts
6 varietats per setmana– 2 punts
Menys de 6 varietats – 0 punts
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Criteris de proximitat

9,80 punts

Definir llistat d'aliments a valorar

Enciam, pastanaga, tomàquet, patata, mongeta tendra
,carabassa, taronja

9,80

Amb la voluntat de promoure els aliments de circuits curts de comercialització i la reducció de les emissions de
diòxid de carboni (CO²) i de gasos d’efecte hivernacle (GEI), hem seleccionat entre les verdures, fècules, llegums i
fruites que s’utilitzen en els menús de les escoles, dinou productes amb una important presència tant per
freqüència com per volum de consum i pes, i, per tant del grau de contaminació en el transport que se’n deriva. A
més, s’han seleccionat productes no tractats, per tal de fer possible la traçabilitat des de l’origen.
Cadascun d’aquests productes té una puntuació màxima per proximitat en funció del pes i volum de consum. Es
considera Producte de venda de proximitat aquell producte agroalimentari, procedent de la terra o de la ramaderia
i/o resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que es realitza a favor del consumidor o consumidora final,
directament o mitjançant la intervenció d'una persona intermediària, per part deis productors o agrupacions de
productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa (la realitzada directament pels productors o
agrupacions de productors agraris a favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de cap persona
intermediària) i la venda en circuit curt (la realitzada pels productors o agrupacions de productors agraris a favor
del consumidor o consumidora
final, amb intervenció d'una persona intermediària). Pot ser acreditat pels mitjans establerts en el
Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris,
també pot ser acreditat a través d'altres possibles mitjans que demostrin el compliment d'aquelles condicions
Tindran caràcter de producte de proximitat aquells que consten en el moment de la presentació d’ofertes i d’acord amb
el llistat del Departament d’Agricultura té publicat en el web sobre productor de productes de proximitat
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/vendaproximitat/dar_productors_adherits_venda_proximitat/
En cas que durant la prestació del servei un productor i/o productes deixes de ser de proximitat l’empresa adjudicatària
es compromet a substituir-lo per un altre que reconeixi els requisits
Descripció
enciam (diferents varietats
segons temporalitat: romà,
trocadero, iceberg,
meravella...)
pastanaga
tomàquet per amanida i pel
pa amb tomàquet
mongeta tendra
patates
taronja

Llocproducció Municipi
NomProductor (MarcaComercial
NIF
2,00
2,00
0,50
0,40
3,00
1,90

Pla de Funcionament del servei de menjador

9 punts

Coordinadors

1 punts per cada hora que s’incrementi la jornada laboral del coordinador
setmanalment

1 punts

Dinamitzadors

4 punts perquè hi hagi un animador sociocultural de suport al monitoratge
amb una jornada laboral setmanal mínima de 12,5 hores setmanals

4 punts

Personal d’atenció directa a l’alumnat amb4 punts per cada vetllador proposat, de més, amb una jornada laboral mínima
4 punts
dificultats NEE
de 12,5 hores setmanals
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7 punts

Pla de Formació
Formació al personal d’atenció a l’alumnat

Formació a càrrec d’una escola oficial d’educació en el lleure educatiu.

3 punts

Jornades formatives al personal de cuina proposada durant el curs escolar
Formació al personal de cuina

Formació Contínua

1 punts

Detecció de necessitats formatives per millorar la qualitat del servei.

3 punts

b) CRITERI ECONÒMIC
La valoració del preu inclou valoració del cost d’acord amb la memòria econòmica
El percentatge en relació a la totalitat de la puntuació és la més idònia per a la consecució dels objectius
d’aquesta licitació.
La fórmula que s’indica s’ajusta al que estableix la Directriu 1/2020 de la Direcció General de
Contractació Pública d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i
tècnica.

5.- JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Es consideraran condicions especials del contracte les següents:
1.1 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a
licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública
o durant l’execució dels contractes.
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d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte
d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts
interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de
contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de
contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
1.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen
a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer
operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control
de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
1.3. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 1.1 s’estableix una penalitat mínima de
6 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma
justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel
perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu
del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
-En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 1.1 l’òrgan de contractació donarà
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
-En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 1.1 l’òrgan de contractació ho posarà en
coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè
emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
-En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de
l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de
la matèria.
Justificació de la condició especial d’execució: respon a criteris de clàusula ètica i de responsabilitat,
i per tant contribueixen a fer una contractació plausible en els termes que resulten dels continguts de
l’esmentada clàusula, avalada des de la direcció general de contractació.
2 El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els
seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
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Justificació de la condició especial d’execució: Els continguts de l’oferta passen a esdevenir una
fonamental obligació contractual. Atès això, atribuir-li condició especial d’execució incideix en la
transcendència i en la seva eficàcia des del punt de vista de les conseqüència contractuals d’un eventual
incompliment.
3. El contractista s’ha de sotmetre a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció
de dades. Aquesta obligació té la condició d’obligació contractual essencial.
Justificació de la condició especial d’execució d’acord amb la pròpia normativa de proteció de dades
2- D’acord amb el que estableix l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’aquest contracte són
en l’àmbit, ambiental i ètic, són les següents:





El respectar les intolerancies alimentaries comunicades fefaentment per la familia .
La clàusula 4 respecte les característiques i elaboració dels menús
La clàusula 5 respecte les matèríes primeres
Aquells criteris de qualitat en què l’empresa en comprometi en la seva oferta en relació als
productes ecològics i de proximitat

6.- JUSTIFICACIÓ DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE i DESGLOSSAMENT DEL
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El Pressupost base de licitació consta en la memòria econòmica
Estudi del valor estimat del contracte (VEC)

Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

424.512€

Pròrrogues i qualsevol opció eventual

1.273.536€

Modificacions

339.609,60€

TOTAL (IVA EXCLÒS)

2.037.657,60€

7.- JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS
Aquest contracte no es pot dividir en lots pel/s motiu/s següent/s:
La realització independent de les prestacions que comprenen l’objecte del contracte
dificultaria tècnicament la correcta execució, atès que la coordinació entre la cuina i el
monitoratge en el servei d’alimentació d’infants en la etapa obligatòria (3 a 16 anys) és
essencial.
La naturalesa de l’objecte del contracte fa imprescindible coordinar l’execució de les
diferents prestacions és una prestació única i la seva execució per diverses empreses no
és una opció recomanable segons s’ha descrit anteriorment.
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8.- JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MIJTANS TÈCNICS I DE PERSONAL PER SATISFER
LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
En aplicació d’allò que disposa l’article 116.4 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, es declara
que no existeixen en el Centre recursos humans ni materials per fer front a l’objecte del present expedient
ni tampoc resulta viable una ampliació dels esmentats recursos.
9.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’execució del contracte comporta el tractament de les següents dades de caràcter personal:
Consulta de les dades genèriques d’alumnes, contingudes al RALC
La cessió de les dades al contractista és necessària per a la correcta execució del contracte, atès que
són necessaries per al correcte desenvolupament del servei i es limitarà a l’estricte execució del
contracte, en els termes establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a)
Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats
pròpies.
b)

Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades de la direcció del centre.

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD o qualsevol
altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n’ha
d’informar immediatament a la direcció del centre.
c)
Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al seu registre
d’activitats del tractament efectuades per compte d’un responsable, amb el contingut de l’article 30.2
de l’RGPD.
d)
No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa de la
direcció del centre, en els supòsits legalment admissibles
e)
Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut
accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
f)
Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de forma
expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment així com
mantenir a disposició del responsable aquesta documentació.
g)
Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per tractar dades personals.
h)
Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte, a les
consultes i auditories o inspeccions relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
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i)
Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte
al responsable.
j)

Destí de les dades.

Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on
constin, una vegada complerta la prestació.
La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l'esborrat total de les dades existents en els
equips informàtics utilitzats per l'encarregat.
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades,
mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
k)
El contractista s’ha de sotmetre a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades. Aquesta obligació té la condició d’obligació contractual essencial.
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