MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Expedient núm.: 2654/2020
1.- Introducció

El Consell Comarcal ha de licitar el servei de menjador de diferents escoles de
la comarca. Aquests serveis es presten en virtut de la delegació atorgada pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en favor del Consell
Comarcal del Berguedà, segons Decrets 219/1989,d'1 d’Agost, i 160/1996,de14
de maig i conveni subscrit a l’efecte.

2. Descripció de la situació actual
Actualment han finalitzat els contractes i s’ha de procedir a una nova licitació,
consistent en el servei de menjador amb modalitat de càtering (menús i
monitoratge) i transport segons les prescripcions del plec de condicions
tècniques amb les característiques de menjador saludable i sostenible amb
criteris de sostenibilitat social i ambiental.

Marc normatiu
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis ,
d'acord amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.

3. Objecte del contracte

Servei de menjador amb modalitat de càtering (menús i monitoratge) i transport
a les escoles:
- Lot 1: La Valldan de Berga (elaboració menús, transport i monitoratge)
- Lot 2: Princesa Làscaris de Casserres (elaboració menús i transport)
- Lot 3: Gira-sol de Montmajor (elaboració menús i transport)

4. Anàlisi Tècnica i necessitat
Les consideracions tècniques i requeriments tècnics són els establerts en el
plec de condicions tècniques.
La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte
Cuinar els menús diaris.
Transportar els menús diaris.
Servir els menús diaris als infants (només lot núm. 1)
Prestar el servei de monitoratge durant el dinar (només lot núm. 1)
Neteja de les instal·lacions dels menjador escolar (només lot núm. 1)
Tot això per donar el servei de menjador escolar d’acord amb la competència
delegada per la Generalitat en el Consell Comarcal.
5. Anàlisi Econòmica
a.- Finançament
El servei es finançarà amb els preus públics que es cobraran als alumnes que
utilitzin el servei de menjador i en el seu cas amb subvencions i/o beques a les
que aquests alumnes tinguin dret.

b.- Estudi de mercat
Per establir els preus s’ha efectuat un estudi de mercat per part d’una empresa
especialitzada.
c.-. Valor Estimat
LOT 1.- ESCOLA VALLDAN
121.269,78 euros € sense IVA, corresponent a una anualitat més dues
anualitats de pròrrogues. Cursos escolars (2020-2021) més 2 prorroga 20212022, 2022-2023, que corresponen a 531 dies de servei per 38 menús diaris
amb un preu de 6,01 euros sense IVA. El curs escolar normalment té una
durada de 177 dies lectius com a màxim.

El preu que es pagarà mensualment a l’adjudicatari serà el preu ofertat per
menú x pel nombre d’alumnat x dies lectius.
LOT 2.- ESCOLA PRINCESA LÀSCARIS
80.287,20 euros € sense IVA, corresponent a una anualitat més dues anualitats
de pròrrogues. Cursos escolars (2020-2021) més 2 prorroga 2021-2022, 20222023, que corresponen a 531 dies de servei per 45 menús diaris amb un preu
de 3,36 euros sense IVA. El curs escolar normalment té una durada de 177 dies
lectius com a màxim.
El preu que es pagarà mensualment a l’adjudicatari serà el preu ofertat per
menú x pel nombre d’alumnat x dies lectius.
LOT 3.- ESCOLA GIRA-SOL
67.341,42 euros sense IVA corresponent a una anualitat més dues anualitats
de pròrrogues. Cursos escolars (2020-2021) més 2 prorroga 2021-2022, 20222023, que corresponen a 531 dies de servei per 34 menús diaris amb un preu
de 3,73 euros sense IVA. El curs escolar normalment té una durada de 177 dies
lectius com a màxim.
El preu que es pagarà mensualment a l’adjudicatari serà el preu ofertat per
menú x pel nombre d’alumnat x dies lectius.
Per determinat el valor estimat del contracte s’ha tingut en compte les
disposicions del Conveni col·lectiu de treball interprovincial del sector de la
Indústria i Turisme de Catalunya, subscrit en les dates 02.11.2017 i 31.01.2018
i publicat en el DOGC núm. 7589, de 29.03.2018.
Pel monitoratge s’ha tingut en compte les taules salarials del Conveni col·lectiu
del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm.
79002295012003).

d.- Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa es pagarà amb càrrec a l'aplicació
pressupostària: 05/323/221.15
Com s’ha dit, el finançament ve donat pels preus públics i beques.
6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
El procediment que correspon és l’obert no subjecte a regulació harmonitzada,
doncs es tracta d’un dels contractes previstos a la lletra c) de l’article 22 de la
LCSP.

b. Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte de serveis.
c. Anàlisi d'execució per lots
L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots
següents:
LOT 1 ESCOLA DE LA VALLDAN: Servei de menjador càtering (menús i
monitoratge) i transport.
LOT 2 ESCOLA PRINCESA LÀSCARIS: Servei de menjador càtering (menús) i
transport.
LOT 3 ESCOLA GIRA-SOL: Servei de menjador càtering (menús) i transport.

d. Durada
El termini d'execució del contracte serà:

El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada d’un curs més dues anualitats
de pròrrogues. Cursos escolars (2020-2021) més 2 pròrrogues 2021-2022,
2022-2023
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